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Обзоръ видовъ рода ТеігаодаПиз, Огау. 

Б. Біанки. 

(Доложено 27-го мая 1898). 

Для опредѣленія одной формы рода ТеігаодаПиз, добытой 

В. И. Роборовскимъ и П. К. Козловымъ во время послѣдней 

ихъ экспедиціи 1893—96 гг. въ Централвную Азію, мнѣ при¬ 

шлось перебрать всѣ виды этого рода, состоявшаго до сихъ 

поръ, какъ извѣстно, изъ шести формъ, именно: 

ТеігаодаПиз саисазісиз (Рань.) съ Большого Кавказа. 

ТеігаодаПиз сазріиз (Ом.) съ горъ М. Азіи, Персіи и Мал. Кавказа. 

Теігаодсйіиз Ыпгаіауепзгз Окат съ Гималаи и Тянь-шаня. 

ТеігаодаПиз аііагсиз (Стевьек) съ Алтая. 

ТеігаодаПиз ігЪеіапиз Сгошлэ изъ Тибета 
и ТеігаодаПиз Ііепгісі Оггзтаьет съ юго-восточной окраины Тибета. 

Пересмотръ какъ всей литературы, такъ и всего мате¬ 

ріала нашего Музея убѣдилъ меня въ существованіи еще 

двухъ формъ этого рода, изъ которыхъ одна, намѣченная уже 

въ литературѣ, была доставлена въ Музей полковникомъ 

Громбчевскимъ изъ Полу въ В. Туркестанѣ, а другая открыта 

впервые Тибетской экспедиціею генерала М. В. Пьвцовд 

1889—1890 гг. въ Алтынъ-тагѣ. 

Формы рода ТеігаодаПиз вполнѣ естественно распадаются 
на двѣ группы. 

Одна группа характеризуется тѣмъ, что покровныя перья 

груди (кзади отъ зоба) и брюха одноцвѣтны бѣлы пли имѣютъ 

черныя продольныя полосы по краямъ, но совершенно лишены 

мелкой поперечной пестрины, свойственной другой группѣ 
Ежегодн. Зоол. Муз. 1898. 8 
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рода, но существующей, конечно, у птенцовъ н этой группы. 

Судя по этому признаку, мы должны разсматривать группу, о 

которой идетъ рѣчь, какъ болѣе спеціализированную, а слѣ¬ 

дующую — какъ болѣе обобщенную. Кромѣ того ни у одного 

вида этой группы нѣтъ коричневыхъ, рыжихъ и соловыхъ 

каемъ по краямъ перьевъ боковъ тѣла, а основная часть 

маховъ перваго разряда плп одноцвѣтно-сѣрая или съ незна¬ 

чительнымъ количествомъ бѣлаго цвѣта вдоль стержня; бѣлый 

цвѣтъ основанія маховъ, если и развитъ, то почти совершенно 

скрытъ подъ кроющими маховъ 1-го разряда. — Сюда принад¬ 

лежатъ три формы: Т. аііаісиз, легко отличимый одноцвѣтно- 

бѣлыми перьями нижней части груди, брюха и подхвостья, 

черновато-сѣрыми перьями голеней и боковъ брюха (нѣкото¬ 

рыя перья боковъ живота бѣлы съ темной наствольной полосой), 

темно-сѣрымъ поясомъ поперекъ межлопаточной области и 

перьями зоба, имѣющими бѣлыя конечныя пятна на каждомъ 

опахалѣ и обыкновенно черное предконечное пятно; другія 

двѣ формы — Т. ІіЬеіапиз и Т. кепгісі отличаются отъ Т. аііаісиз 
широкими черными каймами на перьяхъ нижней части груди, 

брюха и подхвостья (немногія перья боковъ живота съ темной 

наствольной полосой), отсутствіемъ темно-сѣраго пояса попе¬ 

рекъ межлопаточной области и отсутствіемъ крупныхъ бѣлыхъ 

конечныхъ и черныхъ предконечныхъ пятенъ на перьяхъ 

зоба, которыя плп одноцвѣтны сѣры или бѣлы, пли въ мелкой 

соловой поперечной пестринѣ. Другъ отъ друга Т. ііЬеіапиз и 
Т. Ііепгісі отличаются слабо, и послѣдній производитъ* впечат¬ 

лѣніе еще слабо обособившейся формы, у которой переходъ 

отъ сѣраго цвѣта головы и зада шеи къ межлопаточной об¬ 

ласти болѣе постепененъ, безъ болѣе свѣтлаго пояса поперекъ 

зашейка; перья голеней, надхвостья и рули сѣрые (а не съ 

преобладаніемъ соловаго цвѣта) п, наконецъ, перья зоба сплошь 

сѣры въ болѣе плп менѣе явственной соловой пестринѣ. У 

Т. ііЬеіапиз бѣлый зобъ спереди сливается съ бѣлымъ горломъ, 

а отъ груди отдѣленъ узкимъ сѣрымъ полуошейникомъ (повп- 

димому старыя птицы) пли зобъ сѣрый съ двумя большими 
бѣлыми пятнамп по бокамъ. Матеріалъ Музея по этому виду 

очень богатъ п среди экземпляровъ есть такіе, у которыхъ 

вышеуказанныя бѣлыя пятна по бокамъ зоба развиты не сим¬ 

метрично, — одно много меньше, чѣмъ другое. Судя поэтому 

можно ожидать полнаго ряда переходовъ, по окраскѣ зоба, къ 
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Т. Ііепгісі, котораго извѣстно въ настоящее время всего три 

экземпляра — два въ Парижскомъ Музеѣ и одинъ у насъ. 

Тогда различіе этихъ двухъ формъ сведется лишь на отличіе 

въ оттѣнкахъ, которые дадутъ въ свою очередь полный рядъ 

переходовъ. Поэтому я склоненъ видѣтъ въ Т. Ііепгісі лишь 
форму подвпдоваго значенія, свойственную юго-восточной 

окраинѣ области, населенной Т. ИЪеіапиз. 

Вторая группа характеризуется, какъ уже сказано, прежде 

всего тѣмъ, что покровныя перья низа тѣла кзади отъ зоба по 

крайней мѣрѣ въ средней, наствольной, своей части, въ мелкой 

зигзагообразной или струйчатой поперечной пестринѣ; всѣмъ 

формамъ этой группы свойственны также каштановыя, рыжія 

илп соловыя каймы по краямъ перьевъ, расположенныхъ на 

бокахъ груди и брюха; основная, большая, часть маховъ 

перваго разряда бѣлая, и бѣлый цвѣтъ ихъ всегда явствененъ 

уже при наружномъ осмотрѣ крыла, такъ какъ далеко распро¬ 

страняется за концы ихъ кроющихъ. Сюда принадлежатъ 

остальныя формы рода. Изъ нихъ Т. саисазісиз легко отли¬ 

чается отъ всѣхъ остальныхъ рѣзкими, широкими черными 

поперечными полосами на перьяхъ зоба и передней части 

межлопаточной области; полосы эти расположены на каждомъ 

опахалѣ пера косо и къ концу его сходятся подъ угломъ, обра¬ 

зуя сферически-Ѵ-образные значки, производящіе, обыкно¬ 

венно въ числѣ трехъ, впечатлѣніе болѣе или менѣе концен¬ 

тричнаго расположенія; на груди н бокахъ тѣла полосы эти 

болѣе продольны, но все-таки сохраняютъ болѣе пли менѣе 

концентрическое расположеніе. Далѣе къ этой группѣ относится 

Т. сазріиз, отличающійся отъ Т. саисазісиз отсутствіемъ концен¬ 

трическихъ значковъ на указанныхъ выше частяхъ тѣла, а 

отъ остальныхъ формъ этой группы кромѣ того и главнымъ 

образомъ цвѣтомъ зоба, который нли сплошь сѣрый илп въ 

перьяхъ съ мелкой соловой поперечной пестриной и развѣ со 

слабой наклонностью образовать не рѣзко ограниченныя чер¬ 

новатыя, рѣже черныя, пятна, обыкновенно развитыя лишь на 

одномъ опахалѣ, а если на обоихъ, то на одномъ много слабѣе, 

чѣмъ на другомъ. У остальныхъ формъ, двѣ изъ которыхъ устана¬ 

вливаются тутъ впервые,часть перьевъ зоба всегда въ крупныхъ, 

рѣзко очерченныхъ черныхъ прѳдконечныхъ пятнахъ, почти 

равномѣрно развитыхъ на обоихъ опахалахъ и отдѣленныхъ 

другъ отъ друга лишь болѣе или менѣе узкой свѣтлой настволь- 
8* 
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ной полоской. Типомъ этихъ послѣднихъ формъ является Т.М- 

тсііауепзіз, у котораго коричневыя полосы, идущія отъ голаго 

мѣста за глазомъ по бокамъ зада шеп, соединяются другъ съ 

другомъ на зашейкѣ; общій цвѣтъ, какъ верха, такъ и низа 

тѣла темнѣе, всѣ цвѣта интенсивнѣе, темный мелкій зигзаго¬ 

образный рисунокъ перьевъ верха тѣла черноватый и прео¬ 

бладаетъ надъ мелкой же свѣтлой пестриной. Остальныя двѣ 

формы этого типа, одна изъ западнаго Куэнь-луня, Т. Ыпга- 

Іауепзіз дготЪсшѵзЫі, а другая пзъ Нань-шаня — Т. Мтаіауепзгз 
ІЮ8І01ѴІ, отличаются блѣдностью общей окраски, малою интен¬ 

сивностью большинства цвѣтовъ и тѣмъ, что ко2эичневыя 

полосы боковъ зада шеп не соединяются на зашейкѣ. Вмѣстѣ 

съ тѣмъ Т. дготЪсзеіѵзІсіі сходенъ съ типичнымъ Т. Ыпіаіауепзіз 
въ томъ, что имѣетъ на границѣ зоба п груди поясъ изъ бѣлыхъ 

перьевъ, который развитъ у него даже много сильнѣе, чѣмъ у 

типичной формы, гдѣ поясъ этотъ представленъ часто лишь 

отчасти, по бокамъ границы зоба или состоитъ изъ перьевъ, 

бѣлый цвѣтъ коихъ сильно затѣненъ сѣроватымъ. Только 

кпереди отъ этого бѣлаго пояса слѣдуютъ у Т. дготЪсзеіѵзМі 
перья соловыя п перья съ черными перевязями передъ кон¬ 

цомъ. Также, какъ и у типичной формы, цвѣтъ полосъ, иду¬ 

щихъ отъ клюва къ зобу по бокамъ горла коричневый, полосы 

эти широки п образуютъ обыкновенно хорошо развитый поя¬ 

сокъ на границѣ горла и зоба. У Т. Ісозіоіѵі, съ другой сто¬ 

роны, всѣ свѣтлыя части перьевъ на границѣ зоба и грудп 

одноцвѣтныя, соловыя, такъ что нн тутъ, ни на зобу нѣтъ п 

слѣдовъ чисто-бѣлыхъ нлп сѣровато-бѣлыхъ перьевъ. Прео¬ 

бладающій цвѣтъ полосъ, пдущпхъ отъ клюва къ зобу по 

бокамъ горла сѣрый, только рѣдко со значительной примѣсью 

коричневаго, поясокъ же, образуемый соединеніемъ этихъ по¬ 

лосъ на границѣ горла и зоба слабо развитъ. 

Матеріалъ Музея по Т. Ісозіогѵі довольно богатъ, состоитъ 

изъ птицъ, добытыхъ въ апрѣлѣ, маѣ, іюнѣ, сентябрѣ и ок¬ 

тябрѣ мѣсяцахъ въ разныхъ мѣстахъ восточнаго Куэнь-луня 

и всѣ экземпляр) ы этой формы совершенно сходны въ глав¬ 

ныхъ своихъ признакахъ, но, тѣмъ не менѣе, я предпочитаю 

пока считать его за подвидъ. Дѣло въ томъ, что въ Музеѣ 

всего только четыре экземпляра западно-куэнь-луньской формы 

(IV, V, VII) п какъ разъ не хватаетъ экземпляровъ изъ про¬ 

межуточныхъ мѣстъ этого окрайыаго тибетскаго хребта; между 
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тѣмъ въ Русскомъ хребтѣ, судя по Пржевальскому, водится 

уларъ типа Т. Мтаіауепзіз. Точно также Т. дготЪсшѵзкіі я 
склоненъ принимать лишь за подвидовую форму, населяющую 

извѣстную своей сухостью сѣверо-западную окраину Тибета. 

— Собственно изъ Гималая въ Музеѣ имѣется всего два эк¬ 

земпляра Т. Тіітаіауепзіз [5 и $ пзъ ВІіа^агаШ (пли Ва^агаШ) 

ѵаііеу, колл. Ниме] и нѣкотсфыя птицы изъ Тарбагатая вполнѣ 

сходны съ нимп по интенсивности всѣхъ цвѣтовъ и темнотѣ 

общей окраски. Такимъ образомъ, по моему мнѣнію, птицъ 

этого вида пзъ Туркестана п Тарбагатая нельзя отдѣлить отъ 

гималайскихъ, экземпляровъ же пзъ Гиндукуша въ Музеѣ 

нѣтъ. При рѣшеніи вопроса о сходствѣ или различіи Т. Ыпга- 

Іауепзіз изъ разныхъ мѣстъ необходимо сравнивать другъ 

съ другомъ птицъ непременно одного и того же пола. Помимо 

развитія шпоръ, самцы1) хотя п слабо, но всегда навѣрное 

отличаются отъ самокъ и окраской; перья боковъ тѣла, часть 

зоба и особенно полосы, идущія отъ клюва по бокамъ горла 

всегда имѣютъ наклонность пріобрѣтать у самцевъ болѣе рав¬ 

номѣрную окраску; такъ, у нихъ перья послѣдней полосы 

всегда лишены пестрины, свойственной самкѣ, а середина 

рыже - окаймленныхъ перьевъ боковъ тѣла часто сплошь 

сѣрая, безъ соловой пестрины, наблюдаемой даже у очень 

темно окрашенной самки изъ 3. Гималая. 

Отличія всѣхъ видовъ уларовъ и подвпдовыхъ ихъ 

формъ могутъ быть сопоставлены въ слѣдующей синоптиче¬ 

ской табличкѣ: 

1 (10). Перья низа тѣла кзади отъ зоба по крайней мѣрѣ въ сред¬ 

ней своей частн въ мелкой зигзагообразной или струйча¬ 

той поперечной пестринѣ, иногда расположенной болѣе 

или менѣе концентрично. Перья боковъ тѣла съ соловыми, 

рыжими или каштановыми полосами по краямъ. Большая 

основная часть маховъ перваго разряда бѣлая, такъ что 

бѣлый цвѣтъ замѣтенъ на крылѣ безъ приподниманія 

кроющихъ перьевъ. 

2 (3). Перья зоба и передней части межлопаточной области съ 

2—3 рѣзкими и широкими первыми поперечными поло¬ 

сами, расположенными б. или м. концентрично. Черный 

1) Не только этого, но и вообще всѣхъ видовъ рода. 
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рпсунокъ перьевъ верхней части груди п боковъ тѣла тоже 

рѣзокъ, продоленъ, но тѣмъ не менѣе болѣе нли менѣе 

концентрнченъ. Т. саисазісиз. 
3 (2). Перья зоба и межлопаточной области безъ рѣзкихъ кон¬ 

центрическихъ черныхъ полосъ, то въ слабой, мелко-струй¬ 

чатой и зигзагообразной поперечной сѣрой пестринѣ, то съ 

наклонностью образовать предконечное черное пятно на 

одномъ изъ опахалъ, то съ явственно развитыми черными 

пятнами на обоихъ опахалахъ, или, наконецъ, по крайней 

мѣрѣ часть перьевъ зоба совершенно одноцвѣтна. 

4 (9). На зобу большая часть перьевъ съ очень большимъ рѣз¬ 

кимъ чернымъ пятномъ на каждомъ опахалѣ; оба эти 

пятна образуютъ на перѣ рѣзкую предконечную перевязь, 

раздѣленную лишь болѣе или менѣе узкой свѣтлой на- 

ствольной полоской. 

5 (6). Полосы корпчневаго цвѣта, идущія отъ голаго пятна за гла¬ 

зомъ по бокамъ зада шеи, соединяются другъ съ другомъ 

на зашейкѣ. Общій цвѣтъ какъ верха такъ и низа тѣла 

темнѣе; темный мелкій зигзагообразный рисунокъ перьевъ 

верха тѣла черноватый, преобладаетъ надъ мелкой же 

свѣтлой пестриной. (Преобладающій цвѣтъ полосъ, тяну¬ 

щихся отъ клюва къ зобу по бокамъ шеи коричневый; на 

границѣ горла и зоба полосы эти, сходясь другъ съ дру¬ 

гомъ образуютъ большею частью рѣзкій коричневый поясокъ. 

На границѣ зоба и груди болѣе илп менѣе рѣзко развитъ 

поясокъ изъ бѣлыхъ перьевъ или по крайней мѣрѣ замѣтно 

пятно изъ бѣлыхъ, пногда сѣроватыхъ, перьевъ; вмѣстѣ 

съ тѣмъ есть на зобу и соловыя перья). Т, ІіІтаІауепзІЗ. 
6 (5). Коричневыя полосы, идущія отъ голаго пятна за глазомъ 

по бокамъ зада шеи, другъ съ другомъ не соединяются 

на зашейкѣ. Общій цвѣтъ верха и низа тѣла свѣтлѣе, 

такъ какъ мелкая соловая пестрина перьевъ преобладаетъ 

надъ мелкой же темной, которая не черноватая, а сѣрая. 

7 (8). На границѣ зоба и грудп хорошо развитъ поясъ изъ 

бѣлыхъ перьевъ п только за нимъ уже слѣдуютъ кпереди 

перья соловыя и перья съ черными перевязями передъ 

концомъ. Цвѣтъ полосъ, идущихъ отъ клюва къ зобу по 

бокамъ горла коричневый и полосы эти образуютъ обы¬ 

кновенно хорошо развитый поясокъ на границѣ горла 

и зоба. Т. Ьітаіауепзіз дготЬсгеѵѵбкіі. 
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8 (7). Всѣ свѣтлыя части перьевъ на границѣ зоба п грудп 

одноцвѣтныя, соловыя, такъ что нигдѣ нѣтъ и слѣдовъ 
чисто-бѣлыхъ пли сѣроватыхъ перьевъ. Преобладающій 

цвѣтъ полосъ, идущихъ отъ клюва къ зобу по бокамъ 

горла сѣрый, только рѣдко со значительной примѣсью 

коричневаго; поясокъ, образуемый соединеніемъ этпхъ 

полосъ на границѣ горла н зоба слабо развитъ. 

Т. ІіітаІауеп5І$ козіоѵѵі. 
9 (4). Перья зоба или сплошь сѣрыя илн сѣрыя въ мелкой зиг¬ 

загообразной соловой пестринѣ, пногда же съ наклонностью 

образовать (большею частью только на одномъ изъ опа¬ 

халъ) слабыя, плохо-очерченныя, черноватыя пятна. 

Т. сазріиз, 
10 (1). Перья нпза тѣла кзади отъ зоба въ средней своей части 

одноцвѣтныя бѣлыя, пногда съ широкими черными боко¬ 

выми каймами; нѣкоторыя перья боковъ живота съ тем¬ 

ной наствольной полосой. Перья боковъ тѣла никогда не 

имѣютъ рыжпхъ плп коричневыхъ полосъ по бокамъ. 

Основная часть маховъ перваго разряда илп одноцвѣтна 

съ конечной или бѣлый цвѣтъ на ней развитъ слабо 

вдоль стержня и почти совершенно закрытъ кроющими. 

11 (12). Нижнія кроющія хвоста одноцвѣтныя бѣлыя. Перья 

нижній части груди и брюха одноцвѣтныя, бѣлыя, безъ 

черныхъ боковыхъ каемъ (нѣкоторыя перья боковъ жи¬ 

вота съ темной наствольной полосой). Преобладающій 

цвѣтъ перьевъ голенп и боковъ брюха черновато-сѣрый. 

Перья зоба съ бѣлыми конечными пятнами, частью же 

съ чернымъ предконечнымъ пятномъ на каждомъ опахалѣ. 

Поперекъ межлопаточной области темно-сѣрый пли чер¬ 

новатый поясъ. Т. аііаісиз. 
12 (И). Нижнія кроющія хвоста съ шпрокпмн черными каймами 

на одномъ нли обоихъ опахалахъ. Перья нижней части 

груди и брюха бѣлыя съ черными боковыми каймами 

(немногія перья боковъ живота съ темной наствольной 
полосой). Преобладающій цвѣтъ перьевъ голенп и боковъ 

живота свѣтло-сѣрый пли сѣровато-соловый. Перья зоба 

иди одноцвѣтныя (бѣлыя или сѣрыя) или въ мелкой соло¬ 

вой зигзагообразной поперечной нестрпнѣ. Поперекъ 

межлопаточной области нѣтъ черноватаго плп темно¬ 

сѣраго пояса. 
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13 (14). Поперекъ зоба сплошной бѣлый поясъ, отдѣленный отъ 

горла узкой темной полосой, илп по крайней мѣрѣ два болѣе 

плп менѣе явственно выраженныя бѣлыя пятна по бокамъ 

зоба. Свѣтлый поясъ поперекъ зашейка, отдѣляющій задъ 

шеи отъ межлопаточной областп выраженъ довольно яв¬ 

ственно. Перья голеней, надхвостье и рули менѣе сѣры, 

чѣмъ у слѣдующей формы, преобладающій ихъ цвѣтъ со¬ 

ловый. Т. ііЬеіапиз. 

14 (13). Все пространство отъ бѣлаго горла до бѣлой груди сѣрое 

п перья зоба въ болѣе или менѣе явственной соловой 

пестринѣ. Поперекч^ зашейка болѣе свѣтлаго пояса нѣтъ, 

такъ что переходъ отъ сѣраго цвѣта головы и зада шеи 

къ межлопаточной областп болѣе постепененъ. Перья 

голеней, надхвостье и рулп сѣрѣе. Т. ІіЬеіапиз Непгісі. 

Діагнозы устанавливаемыхъ мною формъ должны быть, 

слѣдовательно, таковы: 

Тѳігао&аііиз Ънпаіауѳпзіз ^готЪсгешзкіі, виЪяр. поѵа. 

Т. Ытаіауапиз арий ЕГехоекзок & Номе, ЬаЬоге іо Тагкапй, р. 280 

(1873, ех 8ап_]'и Разя). 

Т. Ытаіауапиз арий 8ссььт, 8іг. РеаіЬ. IV, 181 (1876, ех Мопі. ргоре 
Кидіаг; 8агг)и Разз). 

Т. Ытаіауапиз арий 8сшхт, 8іг. РеаіЬ. X, 138 (1881, рагііт: ех 
Тигкезіап огіепі.); ІЪіз, 1881, 586. 

Т. Ытаіауапиз арий 8наере, 8сіепі. Везиііз 8есопй. Тагкапй Мізз., 
Аѵез, р. 123, рі. XV (1891). 

Т. Ытаіауапиз арий Ооіьѵіе Садит, Саі. В. Вгіі. Миз. XII, р. 106 

(1893, рагііт). 

Т. Ытаіаупиз арий Пржевальскій, Четвертое путешествіе въ Ц. 

Азіи, рр. 370, 420. 

Теігаодаііиз ріитіз ресіогаНЪиз аЪсІотіпаІіЪиздие заШт 

тейіо раііісіе оЪ8си^е^ие ігапзѵегзіт ѵагіео’аііз, ріитіз іп Іаіѳ- 

гіЪиз согрогіз розШз Іаіе гиіо ѵеі ізаЪеІІіпо 1оп§ііис1іпа1ііег 

ІішЪаііз; геті§іЪиз ргітагііз рагіе тахіта Ъазаіі аІЬіз; іп- 

§1иѵіе ріитіз тасиііз та^піз, Ьепе сігситзсгірііз, пі^гіз, іп 

атЪоЪиз ро^опііз ае^иа1іЬег еѵоіиііз іазсіатдие апіеарісаіет 
ріитае, зоіиттойо зігіа ап§изіа тебіапа іпіеггиріат іогтап- 

НЪиз, огпаіа (іуро Т. Ытаісіуепзі); зігііз Іаііз сазіапеіз а Іосо 

розіосиіагі йепшіаіо Іаіега сегѵісіз регсиггепііЪиз іп апсЬепіо 



119 — 

Ііаисі соіушісііз; соіоге §епега1і согрогіз сріат іп Т. Ытаіауепзі 
тиііо раШКоге, іазсііз ігапзѵѳгзаІіЪиз іп ріитіз зіп^иІагіЪиз 

раііісііз ізаЪеІІіпіз ІаііогіЪиз іазсі^ие оЬзсигіз диодие ап§и- 

зііогіЪиз, сіпегеіз зесі поп пі^гісапііЪиз; іп§;1иѵіе а ресіогѳ 

іоі^ие аІЪа сотріеіа заі Іаіа зерагаіа; соіоге ргаеѵаіезсепіе 

зігіагит §и1ат а ІаіегіЬив соШ сііѵісіепііит сазіапео, зігііз Ъіз 

ашЬоЪиз іп ге^іопе іи^иіагі соп)ипсІіз іо^петсріе іпіег §иііиг 

іпіегіиз еі іпо'іиѵіеш заі Іаіаш іогтапііЪиз. 

Теігаодаііиз Ытаіауепзіз козіоші, зиЬзр. поѵа. 

Теігаодаііиз ріитіз ресіогаІіЪиз аЪсіотіпаІіЪі^ие заіііт 

тебіо раііісіе оЪзсш^ие ігапзѵегзіт ѵагіе^аііз, ріитіз іп Іаіе- 

гіЪиз согрогіз розіііз Іаіе г и Іо ѵеі ізаЬеІІіпо Іопо-ііисііпаіііег 

ІітЪаііз; гетіоіЪиз ргітагііз рагіе тахіта Ъазаіі аІЬіз; іп- 

§1иѵіе ріитіз тасиііз та§піз, Ъепѳ сігсишзсгірііз, пі^гіз, іп 

атЬоЪиз ро^опііз ае^иа1ііе^ еѵоіиііз іазсіап^иѳ апіеарісаіет. 

ріитаѳ, зоіиттосіо зігіа ап^изіа тесііапа іпіеггиріат іогтап¬ 

ііЪиз, огпаіа (іуро Т. Ытаіауепзі); зігііз Іаііз сазіапеіз а Іосо 

розіосиіагі сіеписіаіо Іаіега сегѵісіз регсиггепііЪиз іп аисЪепіо 

Ъаисі сопріпсіів; соіоге §епега1і согрогіз ^иат іп Т. Ытаіауепзі 
раііісііоге, іазсііз ігапзѵегзаІіЪиз іп ріитіз зіп^иІагіЬиз раііісііз 

ІзаЪеІІіпіз ІагіогіЪиз іазсі^ие оЬзсигіз ^ио^ие ап§изііогіЪиз, 

сіпегеіз зесі поп пі^гісапгіЪиз; раггіЪиз раііісііз ріитагит от- 

піит ргаересіогаііит ізеЪеШпіз пе тіпіте ^иіс^ет аІЪезсеп- 

ііЪиз; соіоге ргаеѵаіезсепіе зігіагит §и1ат а ІаіегіЬиз соііі 

сііѵісіепііит сіпегео, заі оЬзоІеіе соіоге сазіапео іпіегтіхіо, 

іо^ие іпіег §иііиг іпіегіиз еі іп§1иѵіет іеге іпсопзрісио. 

Постараюсь теперь очертить въ краткихъ чертахъ об¬ 

ласти распространенія каждой формы. 

Теігаодаііиз саисазісиз свойственъ исключительно Боль¬ 

шому Кавказскому хребту п не распространяется за сто 
предѣлы. 

Т. сазріиз имѣетъ самую крайнюю западную точку своего 
распространенія въ Бокъ- или Гейкъ-дагѣ въ южной части 

Малой Азіи, приблизительно подъ 32° в. д. отъ Гринвича; 

затѣмъ распространенъ по всему Тавру и Арменіи до Эрзе- 

рума и Большого и Малаго Араратовч^, далѣе но Курдистану, 

М. Кавказу, въ Талишѣ, по всему Эльбурсу и въ Копетъ-дагѣ 
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приблизительно до меридіана Асхабада, гдѣ достигаетъ, вѣ¬ 

роятно, своего крайняго Бостоннаго предѣла; въ ю.-з. Пе]:)сіи 

онъ встрѣнается, повидпмому, въ Дннарскомъ хребтѣ близъ 

Шираза, но экземпляровъ отсюда нн въ одномъ изъ европей¬ 

скихъ Музеевъ не имѣется. 

Т. Ытаіауепзіз крайній западный предѣлъ имѣетъ въ го¬ 

рахъ близъ Кандагара п Кабула, далѣе идетъ по Гиндукушу, 

направляясь съ одной стороны черезъ Джильджитъ (гдѣ онъ 

вполнѣ типиченъ)2) по Кашмиру, Каракаруму и 3. Гималаю, 

къ востоку доходя лишь до Кумаона, но не достигая 

до Нипала, а съ другой — черезъ Памиръ и его западные 

отроги распространяется по Алайскому хребету въ систему 

Тянь-шаня, въ которомъ водится отъ западныхъ его отроговъ 

на востокъ приблизительно до меридіана Хами; сѣвернѣе 

Тянь-шаня онъ водится въ Алатау и въ Тарбогатаѣ, гдѣ на 

Манракѣ и Саурѣ достигаетъ крайняго сѣвернаго своего пре¬ 

дѣла, не переходя, повидимому, Черный Иртышъ. 

Т. Ытаіауепзіз дготЬсзеіѵзЫі имѣетъ сравнительно неболь¬ 

шое распространеніе и свойственъ, повидимому, лишь запад¬ 

ному Куэнь-луню. Зсиььт (1. с.) выставляетъ на видъ, что 

восточно-туркестанскіе экземпляры „сІіЯег сопзісІегаЪІу ігош 

ту Сгіі^іі зресітепз; іЪе іогтег аге раіег апй шоге Ъгоѵга, 

•ѵѵііЬ по! пеагіу зисіі зігоп§ сопігазіз оГ со1оигз“; Знакре3) пи¬ 

шетъ, что „Чіе зресітен ргевѳгѵей Ъу Юг. Зтоысека із тисѣ 

раіег Чіан апу оі іЪе Нітаіауап Ъігйз іп Піе Хаѣіопаі Соііес- 

Ііоп, апб. іі тау иШтаіеІу Ъе іоипй сІезігаЫе Іо зерагаіе Іѣе 

Сепігаі Азіап Ъігй аз а зиѣзресіез ог гасѳѣ Англійскіе изслѣ¬ 

дователи находили эту форму въ слѣдующихъ мѣстахъ 3. 

Куэнь-луня: ЗЬаІпйиІа на рѣкѣ Каракашъ (Зтоысека3), 

Зап)и-раз8, Ьіііз неаг Ки^іаг (Зспььт4). Кромѣ того Зспььт 

говоритъ, что въ ноябрѣ и декабрѣ птпцъ этихъ привозятъ 

живыми въ Кашгаръ; судя по этому форма эта распростра¬ 

няется нѣсколько къ сѣверу по восточной окрапнѣ Памировъ. 

Въ западномъ же Куэнь-лунѣ добыла эту форму п Тибетская 

2) всшът, 8ігау ГеаіЪегз, X, 138. 

3) 8сіепі. гезиііз оі іЪе 8есош1 Уагкапй Міззіоп, Аѵез, р. 123, рі. 
XV (1891). 

4) 8ігау ЕеаіЬегв, IV, р. 181—182 и Некиекзсш & Номе, ЪаЬоге іо 
Уагкапф р. 280. 
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экспедиція 1890—91 г. М. В. ІГввцова, именно въ урочищѣ 

Тохтахокъ. Далѣе къ западу три экземпляра ея п порядочное 

количество яицъ доставлено въ Музей полковникомъ Гвомб- 

чевскимъ изъ Полу, въ горахъ Кэрійскихъ, откуда упоминаетъ 

вѣроятно ее и покойный Н. М. Пржевальскій подъ названіемъ 

Т. Ытаіауепзіз5), точно также какъ п изъ хребта Русскаго6). 

Какая форма водится въ хребтѣ Чаменъ-тагъ, тоже приводи¬ 

момъ Пржевальскимъ для улара этого типа, — сказать т2эудно, 

такъ какъ экземпляровъ изъ всѣхъ этихъ мѣстъ въ коллекціи 

знаменитаго путешественника не имѣется. Можно однако до¬ 

гадываться, что Чаменъ-тагу свойственна уже слѣдующая форма. 

Т. Ытаіауепзіз ісозіоіѵі былъ добытъ впервые Тибетской 

экспедиціей М. В. ІРьвцова въ самомъ западномъ (изъ 

теперь извѣстныхъ) пунктѣ своего распространенія, именно въ 

Алтынъ-тагѣ, но всего въ одномъ экземплярѣ. Въ послѣднюю 

свою экспедицію въ Центральную Азію В. И. Роборовскій и 

П. К. Козловъ нашли его въ хребтѣ Гумбольдта, составляю¬ 

щемъ западное окончаніе Нань-шаня (ключъ Благодатный; 

Уланъ-булакъ) и въ хребтѣ Южно-Кукунорскомъ (р. Карагай- 

нынъ-галъ; хреб. Сарлыкъ-ула). Такимъ образомъ, форма эта 

имѣетъ нѣсколько большее распространеніе, чѣмъ Т. дгопіЬ- 

сзеіѵзЫі и является свойственной самой сѣверной окраинѣ 

Тибета. 

Т. аііаісиз водится какъ въ сѣверномъ (особенно частъ по 

Геблеру на истокахъ р. Аргутъ), такъ и въ южномъ Алтаѣ къ 

югу до Кобдо, а затѣмъ идетъ по Саяну до восточной его части, 

не заходя однако въ этомъ направленіи, по Радде, далѣе Ту- 

ранскаго поста; предположеніе о нахожденіи этого улара на 

Тункинскпхъ горахъ основано только на показаніяхъ тузем¬ 

цевъ. Въ юго-восточномъ направленіи онъ распространяется, 

по Березовскому, въ Хангай, откуда нѣтъ, однако, экземпляровъ. 

Т. ііЪеіапиз распространенъ очень широко, но почти не 

выходитъ изъ предѣловъ Тибета. Западная его граница пдетъ 

приблизительно по линіи, соединяющей СРапоЦа-разз (къ в. 

отъ ЬеЪ въ Ладакѣ) съ бапщ-разз въ самой западной части 

Куэнь-луня. Сѣверная граница, начинаясь у 8ап)и, тянется 

по Куэнь-луню, хребту Московскому (экз. Музея), п Чаменъ- 

5) Четвертое путешествіе въ Ц. Азіи, р. 420. 

6) Четвертое путешествіе въ Ц. Азія, р. 370. 



тагу (экз. Музея) и можетъ быть по Алтынъ-тагу7), гдѣ этотъ 

видъ водится въ такомъ случаѣ совмѣстно съ Т. Ісозіоіѵі, какъ 

это достовѣрно извѣстно относительно хребтовъ Гумбольдта, 

восточной части Нань-шаня и Южно-Кукунорскаго; далѣе къ 

востоку онъ встрѣчается еще на Амдосскомъ нагорьѣ. Къ 

югу отъ этой сѣверной границы Т. ііЪеіапиз распространенъ 
по всему Тпбету (Бурханъ-буда, Марко-поло, Куку-шили, 

Танъ-ла — по Пржевальскому; близъ озера Тенгри-норъ по 

Оизтаьет) до сѣверныхъ склоновъ Гпмалая; здѣсь онъ най¬ 

денъ въ Кумаонѣ къ сѣверу отъ Папйа-йѳѵі п въ Сиккимѣ 

въ РЬаІип^’ѣ и по сѣверной границѣ этой страны. Восточная 

граница Т. ііЪеіапиз не установлена точно; экспедиція принца 

Генриха Орлеанскаго нашла его еще типичнымъ на юго- 

восточной окраинѣ Тибета въ Су-ту и къ типичной же формѣ 

принадлежали экземпляры, добытые М. М. Березовскимъ во 

время Гань-суйской экспедиціи Г. Н. Потанина въ Сигучен- 

скомъ округѣ ю. Гань-су и хребтѣ, отдѣляющемъ этотъ округъ 

отъ Сы-чуани, т. е. уже въ системѣ Голубой рѣки, гдѣ можно 

было бы ожидать найти скорѣе слѣдующую форму. 

Т. ііЪеіапиз Ііепгісі извѣстенъ покуда только по тремъ, 

какъ уже сказано, экземплярамъ, два изъ которыхъ, послу¬ 

жившіе типомъ этой формы г-ну Онзтаьет, добыты экспеди¬ 

ціей принца Орлеанскаго близъ Та-цзин-лу въ ц. Сы-чуани, а 

третій М. М. Березовскимъ въ Сюэ-шанѣ близъ Сунь-паня въ 

с. Сы-чуани. Къ этой же формѣ г. Оизтаьет склоненъ отно¬ 

ситъ и птицъ, водящихся по Паѵго’у въ Мупинѣ8). 

Бъ заключеніе привожу, со словъ П. К. Козлова, нѣ¬ 

сколько біологическихъ данныхъ о Т. Ісозіоіѵі. 

„Уларъ моего имени обитаетъ въ Нань-шанѣ бокъ о бокъ 

со своимъ тибетскимъ собратомъ, который въ общемъ дер¬ 

жится выше, — въ поясѣ розсыпей и скалъ, тогда какъ Т. Іюз- 
Іоіѵі предпочитаетъ болѣе мягкую (низкую) альпійскую зону, 

спускаясь нерѣдко даже въ нижній поясъ горъ. Наблюдая въ 

одно и то-же время, въ одномъ и томъ-жѳ ущельѣ обоихъ 

представителей рода, легко было замѣтить значительную раз¬ 

ницу въ пхъ голосѣ. Газнпца эта слѣдующая: Т. ііЪеіапиз 

7) Пржевальскій, Монголія и стр. Тангутовъ, II, р. 37. 

8) Т. ііЪеіапиз арий Бауш & Осзтаьет, Оіз. СЬіпе, р. 391 (1877, раг- 

ѣіт: ех Моиріп). 
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издаетъ нѣсколько рѣзкіе п тонкіе звуки, голосъ же Т. Ісозіоіѵі 
нѣжнѣе, мягче, съ болѣе гармоничными переливами и съ болѣе 

звонкимъ отдѣльнымъ свистомъ, издаваемымъ птицей во время 

своихъ покормокъ. При ключѣ Благодатномъ мы встрѣтили 

только улара моего имени. Во второй половинѣ мая они были 

особенно оживлены и издавали по утрамъ и вечерамъ свой 

звонкій крикъ, который мы слышали ежедневно. Молодые 

линяютъ въ первую же осень и зимою совершенно не отли¬ 

чимы отъ взрослыхъ/4 



ХІеЪег <ііе СаШт^1 Рагшаееііа. 

Ѵог1аиЁ§-е МіііЬеі1ип§ 

уоп 

І)г. Неіш'і(!Іі 8ітгоі1і. 

(Ргёзепіё 1е 27 таі 1898.) 

Баз Сгепиз Рагтасеііа ізі іп зузіешаіізскѳг, тогркоіо^ізскег 

ипсі ^ео^гаркізскег Ніпзіскі еіпз сіег іпіегеззапіезіеп ипіег сіѳп 

Риітопаіеп. Сиѵіее’з апаіотізске ВеагЪеііип§ §екбгі ги ]епеп 

§гшкі1е§еп(іеп АккапсИипорп, сіигск ѵ^еіске сііѳ тосіегпе АиЯаз- 

зип^сіег \Ѵеіскікіеге Ьѳ§гііп(іе1’ѵѵшАе.ЛѴ’игкіѳііісІіѳгЛѴ’еізѳ ізі зіѳ 

аиГ каиказізске 8ійске Ъазігі, чуакгепсі сіоск сііѳ Зскпеске іа 

еіпгеіпеп Ткѳііеп ѵоп 8йсіігапкгеіск каизі, \ѵо зіѳ іпсіезз ѳгзі 

враіег епісіескі \ѵигсіе. Ѵог іипігекп ^кгеп каЬе іск сііѳ апа¬ 

іотізске ІІпіегзискип^ тесіѳг аи%ѳпоттеп ипсі еіпі^ез Веіаіі 

2и (іѳг і'гикегеп ВѳзскгеіЬип^ кіпги§еіи§;і іп Апраззип^ ап сііѳ 

іпг\ѵізскеп еггіеііеп Рогізскгіііе (Іѳг ТесЪпік. Мѳіпе Багз^еПип^ 

каі Ап§гШѳ егГакгеп (іигск Рьате. Іск каііе ипіег (іѳг Мапіеі- 

карре еіпѳ зіагке Ьеізіе §еіипсіеп, сііѳ іск аиі Оггипсі (іѳг кізіо- 

1о§ізскѳп Апаіузе, зо лѵеік зіѳ ат Зрігііизтаіегіаі ап§ап§і§ 

\ѵаг, аіз ѳіп \ѵок1ѳпі\ѵіске1іѳз Озркгасііит сіеиіѳіе. Іск пакт 

сііезе Аийаззипо; гит Аиз§ап§;врипкіе, ит аиск еіпѳ ѵіеі 

зскчѵаскеге Ьеізіе ап сіегзѳІЬеп Кбгрегзіеііе Ьеі сіѳп теізіеп 

паскіеп 8іу1оттаіоркогеп аіз Сгегискзіеізіе ги іпіегргѳіігеп, 

зо сіазз зіск сіег Сгегискззіпп гѵѵізскеп сііезег Ьеізіѳ ипсі сіѳп 

Рйкіегепбеп ги ікеііеп какіе. Рьате іапсі пип іп сіег Тезіа- 

сеііепіип^е ѳіп 8іппѳзерііке1 ипсі кат ги сіет Зскіизз, базз 

ѳіп Озркгасііит пиг іппегкаік (іѳг Ъип§е ехізііге, (іазз ка^е^еп 
теіпе АиіРаззип^ аиі‘ іггікйтііскег Бѳиіип§ Ъегике. Мап^еі 

ап §иі сопзегѵігіѳт Маіегіаі егіаикіѳ тіг Ьізкег кеіпе сіигск- 

§геіГѳп(1е КескіГегіі§ип§ теіпѳз Зіапсірипкіез. 
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Еіпѳ апсіеге Сопігоѵегзе кеІгіЯТ сііѳ Сг1іебегип§ (Іѳг Сгаі- 

Іип§ іп Агіеп. Аіз іск сііѳ \ѵезі1іскеп Еогтеп сіег Мебііеггап- 

Іапбег іп сіеп Вегеіск тѳіпег Вѳігаскіип^; го§, кат ісЬ ги сіет 

8ск1изз, сіазз зіѳ аііезатті тіі сіеп каиказізскеп Ѵогкотт- 

піззѳп ги еіпѳг еіпгі^еп брѳсіез §екбгІеп; сіаЪег сііѳ §апге Веікѳ 

(іег кізкег кезскгіеЬепеп Агіеп еіпГаск ги Сгипзіеп сіег егзіеп 

Рагтасеііа оііѵіегі еіпгигіеііеп зеі. ЛУіе ги егѵ/агіеп, каі зіск сііѳ 

Гаипізіізскѳ Зузіетаіік ит сііѳ апаіошізскеп Везиііаіѳ піскі 

гекиттегк, зопбегп зо^аг пеиѳ Зресіѳз ги сіеп аііеп кіпги- 

§еГи§Г. 

Віѳзе ѵегзскіебепеп Рипкіе кпбеп бигск баз тіг ]еіъЬ 
ѵогііе^епбе геіскѳ Маіегіаі еіпѳ гит ТЬеіІ ипегсѵагіеіе Ебзип§; 

]а ез лѵігб тб§1іск, йЬѳг апбеге Ііпзіскегкеііеп, ЪеГг. бег §ео- 

§гаркізскеп ѴегЬгеіІип^, бег Еагкип§ еіс. пеиез Ъіскі ги ѵег- 

Ъгеііеп. Вакег Ъеекге іск тіск бег Каізекьіснех Акабетіѳ 

бег ЛѴіззепзскаГіѳп біе §е^оппепеп Везиііаіе іп ѵогіаий^ег 

МіІіЬеіІип^ ѵоггиіе^еп. 

А. Баз ОзрЪгасІіит. 

Віе Ехетріаге, ѵгеіске еіпе §епаиеге Ьіз1о1о§ізске Апаіузѳ 

егІаиЫеп, аіз Ьізііег тб§1іск ѵтг, ѵегбапке іск Неггп Вг. Ъе- 

ѵахпек. 8іе зіаттеп аиз ТигкезГап ипб зіпб іп Еогтоі соп- 

зегѵігі. Негг Г)г. МоЕвизг каііѳ біе Егеипбіісккеіі, біе \ѵеііегѳ 

Векапб1ип§ г\ѵеіег Зіііскскеп аиз бег Мапіеііеізіѳ Гйг тіск 

аизгиГіікгеп. Ваз еіпе чѵигбе іп 8иЫіта1 паск^ѳкагіеі, баз 

апбеге Ыозз іп Аікокоі йЪег^еГикгк Вапп \ѵигбеп Ьеібѳ іп 

еіпе 8егіе ѵоп За^іМаІзскпіІіеп гегіе^і ипб тіЬ Наетаіохуііп 

ипб Рікгіпзаиге §еГагЫ. ЛѴепп аиск баз Еріікеі гитеізі піскі 

теііг егкаііеп ѵ/аг, §епи§1ѳ боек баз йЬгі^е ѵб11і§ гиг Еезі- 

зіеііип^ без ЛУезепШскеп. 

У7”аз баз МасгозсорізсЪе ап1ап§1, зо капп іск тіск ѵоіі- 

коттеп аиГ теіпе игзргіт^ііскеп Ап§аЪеп ЪегиГеп *). АиГ бег 

Впіегзеііѳ бег Мапіеікарре, епііап^ ікгег ѴегЬіпбип^зІіпіе 

тіі бег бТаскепкаиІ, ІаиГс ѵоп Рпеитозіот еіпе бегЬе лѵѳізз- 

Нске Ьеізіе \ѵеіікіп паск ѵогп ипб Нпкз Ъіз еБѵаз йкег біе 

*) Зхмпотіг. Апаіотіе бег Рагтасеііа Оііѵіегі Саѵ. баЬгЪ. бег беиі- 

зсЬеп шаі. без. X. 1883. 
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МіИеІІіпіе 1ііп\ѵе§, лѵо зіе па1иг§етазз іп біе Віскіип§ паск 

Пике ипб кіпіеп иткіе^Ъ ипб Ъаіб рібігііск епбі§1. Бигск еіпе 

Віппе \ѵігб 8Іе ^еіѵіззегтаззеп іп еіпе борреііе ЬеізЬе гег1е§1, 

\ѵоѵоп сііѳ ѵогбеге Ьгеііег ізі аіз (ііе кіпіеге. Еіе Іппегѵіегип§; 

каке іск піскі ѵоп Кеиет ипіегзискі, ікеііз ит (іаз Маіегіаі 

ги зскопеп, ікеііз іѵеіі сііе іі’іікеге Цпіегзискип^; аизгеісііеп 

біігііе. Вапаск \ѵігб біе гескіе 8еііе сіег Ьеізіе, г\ѵізскеп сіег 

Месііапііпіе ипб бет РпеитозЬот ѵот гескіеп Мапіеіпегѵеп 

ѵегзог^і, бег ѵот гескіеп Рагіе1а1§ап§біоп котті. Вег Ііпке 

Еіріеі ба^ео'еп егііаіі пиг еіпі^е Кегѵепг\ѵеі§;е ѵот Ііпкеп 

Мапіеіпегѵеп. Мап кбппіе кбскзіепз поск еішѵегіеп, базз сііе 

Кегѵеп пиг Ъіз иптіібеІЪаг гиг Ъеізіе ипб ап іЪг еп!іап§ паск- 

§етезеп зеіеп, окпѳ беп Ъезііттіеп Каск\ѵеіз, базз зіе зіск 

ѵбгкііск тіі ікгеп Іеігіеп Ѵѳгг\ѵеі§ип§еп іп біезеІЬѳ еіпзепкеп. 

Ап бет кізіоіооізскеп Вііб какеп біе Тіпсііопзтіібеі 

бгеіегіеі РагЪип§еп Ъе\ѵігкі, Ыаи зіпб біе Зскіеітбгіізеп, зо- 

\ѵеі! зіе поск §еіи11і) зіпб, зсктиігі§; ѵіоіеі зіпб біе Скагакіег- 

2е11еп бег Ьеізіе. Баз ІІеЪгі^е, Мизкеіп, Віпбе^ѳіѵеЪе, Еріікеі 

ізі Ыазз §гііп; баги ігііі баз бипкіе Ѵіоіеі аііегбіп^з посіі ап 

еіпег апбегеп 8іе11е аи1, патііск ап еіпет векг тегк\ѵигбі§еп 

8ке1еі§еЪі1бе окегкаІЪ бег Ьеізіе. 

Віезез Сгегйз1\ѵегк 1іе§1 тіібеп іт Мапіе1§е\ѵеЪе, іп гіет- 

]ісЪ §1еіскет АЪзіапб ѵот оЪегеп ипб ипіегеп Еріікеі бег 

Карре. Ніег Ъіібеі ез, зо\ѵеі! ісЪ’з ѵегіЫ§іе, еіпеп Во^еп Ме¬ 

рабе йЬег бег Ьеізіе ипб каі бепзеІЪеп Вигсктеззег ѵбе біезе. 

Ез Іа^егі зіск аізо бет Мапіеі еіп аіз еіп СгеЪіІбе ѵоп кбскзі 

еі§епагіі§ег 8ігис1иг. Мап капп ез Ъепиігеп ги еіпег Ъе^ие- 

теп ЕіпіЪеіІипд бег ѵегзсіііебепеп Сге\ѵеке, біе зісіі аиі еіпет 

8скпііб іп бег Мапіеікарре еіпапбег аЫбзеп. Ва ЬаЪеп \ѵіг ги 

оЬегзі 1) еіпе 8скіск1 ЗсЫеітбгіізеп, багипіег 2) еіпе 

8скіск1 §гоЪ Іасипагеп Сге^ѳЬез, багипіег 3) біе 8ке1е1- 

зскіскі, багипіег 4) еіпе Мизкеііа^е, багипіег епбНсЬ 5) 

біе 8иЪзіапг бег Ъеізіѳ Ъіз гит ипЬегеп Еріікеі. Віе Віске 

бег 8скіскіеп, біе піскі §апг зскаг! §е§еп еіпапбег аЪ§езе1г1 

зіпб, ізі ип^еіакг біезеІЬѳ, боек ЫеіЬі біе егзіе ипб бгіііе 

еі'ѵаз §е§еп біе апбегеп гигііек. Іск уббтѳ ^ебег еіпе кигге 

Егбгіегип§. 

1) ОЪегЙасЫіск ипіег бет Еріккеі 1а§егп (Ыаи^еГагЫе) 

8ск1еітге11еп ѵоп зекг ѵтекзеіпбет РГшіап§. Віе §;гбззіеп 

§геііеп ііеГ іп біе гчѵеііе 8скіскі еіп. ЦптіібеІЪаг ипіег бет 
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Еріікеі ізі Заз 2\ѵізскеп§;еіѵеЪе, аиз ВіпЗезикзіапг ипЗ Мизкеіп 

гизаттеп^езеігі, ат Зіскіезіеп. 8ск\ѵагге Скготаіоркогеп Ъе- 

зскгапкеп зіск іазі §апг аиГ Зіезе 8скіскк 

2) Віе 2\ѵеііѳ Зскіскі Ъѳзіекі; аиз гіетііск §;1еісктаззі§еп 

іасипагеп ЛѴ’аЪеп. 8іе \ѵегг1еп пиг паск ипіеп, паск сіет Оге- 

гіізіе ги, Зіскіег. Мб§1іскег\ѵеізе епізргескеп тапске Ьасипеп 
епііеегіеп 8ск1еітЗгизеп, Зорк ^еЗепіаИз пиг ѵегеіпгеік 

3) Ваз Сгегйз1\ѵегк котті ги 8іапЗе Зигск еіпѳ §гоззѳ 

2аЫ §;е1ЬЪгаипег СопскіпЫаМскеп, Зіе тапскіаск йЬѳг еіп- 

апЗег ипсі ЗигскеіпапЗег гизаттеп§еЗгап§;1 зіпЗ. Ікг когігоп- 

Іаіег Вигсктеззег ізі §гбззѳг аіз Зег ѵегіісаіе. 8іе зіпЗ аиіз 

Маппі§іаШ§зве тіі еіпапЗег ѵегзсктоігеп. 8іе геісііѳп §епаи 

зо \ѵеі! ѵоп ѵогп паск кіпіеп, аіз сііе Ьеізіе Загипіег. Уот 

ипЗ кіпіеп, ап Зеп ВапЗегп аізо, \ѵегЗеп зіѳ зрагііскег аіз іп 

Зег Міііе. Віе еіпгеіпеп ВІаіЗскеп зскеіпеп ой іп еіпет 8аск- 

- скеп аиз іеіпзіеп ЗипкеІѵіоІеіЗеп Кбгпскеп ги 1іе§еп. Мапске 

акпііске Заскокеп зіпсі Іеег. Вѳі зіагкегег Уег§гбззѳгип§ ег- 

каіі тап Зеп ЕіпЗгиск, аіз ок Зіѳ Кбгпскеп иптегкііск іп Зіѳ 

Зикзіапг Зег ВІШхкеп иЬег§іп§ѳп ипЗ тіі ікпеп ѵегзсктоігеп. 

Еіп ип^еГагЫез 2иріргарага1 §іеЫ \ѵеііегеп Аиізскіизз. Ба 

геі§1 зіск гипаскзі Заз Сгегііз1\ѵегк аіз еіпе зск\уаггкгаипе 

Маззе ѵоп кпогре1і§ег оЗег §иттіагЬі§ег Везскакепкеік Каск 

1ап§егег Векап31ип§ тіі ѵегЗйппіег КаШаи^е \ѵігЗ ѳпЗИск Зіе 

АиЯбзип^ Зигск Заз Мікгозкор §езіаі1еі. Ніег зіекі тап пип 

еіпе егзіаипііске Меп§ѳ §е1Ъег, йаскег Віаііскеп ѵоп ипге^еі- 

таззі§ гипЗНскет ТІтгізз ипЗ зекг лѵескзеІпЗег Сггбззе аиіз 

Еп^зіе 2изаттеп§еЗгап§1. Бт Зіе §е1Ъеп ипЗ Ъгаипііскеп 

Віаііскеп ипЗ гѵЗзскеп ікпеп Ъетѳгкі тап кіеіпеге, кеііеге, 

зеікзі ІагЫозе іп аііеп тб^ііскеп БеЪег§ап§еп. Міі апЗегеп 

ЛѴогІеп: гипаскзі \ѵегЗеп Зіе кіеіпеп Ыаззеп ак^езскіеЗеп; зіѳ 

йіеззеп аіітакііск ги Зеп §гбззегеп гизаттеп ипіег АепЗетп^ 

ікгег скетізскеп СопзііѣиБоп. Віе Ыаззеп зіпЗ Зіе Ѵогіаиіег Зѳг 

Ъгаипеп, зіе зіпЗ ез аиск, Зіе аііеіп поск зіск тіі Зет Рі^тепі 

Зег ТіпсііопзЙиззі^кеіІ ітрга^пігеп ипЗ ЗипкеІѵіоІеБ ѵтгЗеп. 

Іск каііе Зіе ВІаБскеп іиг Сопскіп-Ехсгеіе, Зіе кіѳг іп аиГ- 

1аШ§ег ЛУеізе ги еіпег АгЬ іппегеп 8ке1еіЗез §екаиА ѵегЗеп. 

4) Віе Мизкеізскіскі Ъезіекі аиз еіпет таззі§ Зіскіѳп 

Еііг, Зеззеп ВііпЗеІ ипЗ Еазегп ап Зег Бпіегзеііе Зез Сгегизі- 

ѵ^егкез ікгеп Бгзргип§; пектеп ипЗ зскгао- паск ѵогп ипЗ ипѣеп 

§е§еп Зіе Зикзіапг Зег Беізіе кіпакзіеі^еп. 
Ежегодп. Зоо.т. Ыуз. 1898. 9 
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б) Віе Ьеізіе Ъѳзіѳкі аиз аиззегзі гаЫгеіскеп, зсктиЫ^- 

ѵіоіеіі §;еіагЪіеп Огирроп Іап^езігескіѳг 2ѳ11ѳп, (Не §ѳ§еп 

сііѳ ипіеге ЕріікеШаске кіпакгіекеп. 8іе какеп пиг \уѳпі§ 

ВіпНе§еу?-ѳЪе гѵНзскеп зісЪ ипН зігкі §;апг аиззѳгогНепШск 

§ѳНгап§1. ІЬге Кегпе зігкі ѵоп шіШегег Сггбззѳ. Ікге 1ап§еп 

Еогізаіге ѵѳгіаиіеп ат ЕріЙіеІ іп ипге§е1таззі§ §ѳЬо§ѳпѳп 

Ьіпіеп, зеііеп §апг §егаНе; сІаЬеі зскѵѵеііеп зіе еЪѳп ипіег (Іет 

Еріікеі, іп еіѵѵаз \ѵескзе1пНег Нбке, ипЪезШпті, тапсЪтаІ 

ѳікѵаз гаскі^, ко1Ы§ ап, зо сіазз зіе ат теізіеп (іеп іЗіппез- 

коІЬеп пп(1 Зіппезгеііеп §1еіскеп, у/іе зіе патепШск Кет2Ш8 

аиз (Іег 8скпескепкаиі Ъезскгіекеп как Ѵегеіпгеііе зоІсЬег 

віппезгеііеп кпНеп зіек аиск, те ги ѳпѵагіеп, іт йЬгі^еп 

Еріікеі сіег Карре. Коек та§ Ъетегкі лѵегНеп, Назз Ніе Ееііеп, 

\ѵок1 іп Еоі^е (іег Сопзегѵігип^, теізі іеіпкбгпі§ гегіаііеп зіпсі. 

Аіз \ѵаз какеп тг сііезе Ееііеп ги Ъеігаскіеп? Міг зскеіпі 

еіпѳ Норреііе Мб^НсккеК ѵоггиііе^еп: епІлѵеНег зіпсі ез Сгап- 

^Ііепгеііеп, Ніе зіек тіі 8іппезко1Ьеп іп ѴегѣіпНип^; зеігеп, 

осіег ез Не§1 еіпе ЪезопНеге Агі еіпгеііі^ег Вгіізеп ѵог, зо сіазз 

сііе Ьеізіе аіз еіпѳ еі§ѳпагіі§е МапіѳНгизѳ аиігиіаззеп -ѵѵаге. 

Іск тбекіе каит ВеПепкеп іга^еп, тіек іііг Ніе егзіѳ АНег- 

паііѵѳ ги епізскеіНеп. Еіптаі каЪѳ іок ігйкег (1. с.) тиШроІаге 

Ееііеп аиз Нег Ееізіѳ кегаизргарагігі, зоНапп кбппеп \ѵок1 Ніе 

ЕпНапзск\ѵе11ип§еп пиг аіз 8іппезко1Ьеп оНег Эіппѳзгеііеп §е- 

поттеп іѵегПеп. ЕпсНіск зргіекі сііе ЕагЬгеакііоп Наіііг. ЛѴепп 

Ніе Веиіип^; гіскіі§ ізі; Напп какеп уйг кіег еіп ОзркгаНіит 

ѵог ипз, іп ѳіпег Сг1іеНегип§; ипН Маскіі^кеіі, сіазз ез аііе зеп- 

зіЫеп Ьѳізіеп, \ѵѳ1скѳ ѵоп Риітопаіеп Ьезскгіѳкеп \ѵигНеп, 

\ѵеіі іп Неп ЗскаіНеп зіеШ. Ваз Сгапгѳ Іаззі зіек Іеіскі ^епи§ 

ѵегзіекеп: Віе Мизкеізскіскі каі еіпе азрігігепНе \УІгкип§;. 

Віѳ Карре 1іѳ§1 гипаекзі Нег Каскѳпкаиі іезі аиі. Віе Віппѳ 

іп Нег Ъеізіе §іеЫ Неп Огегискззіойеп, \ѵепп Нигск Наз Рпеи- 

тозіот Ъиіі еіп^епоттеп \ѵігН, Неп пбікі^еп 2и§ап§ гит 

ОзркгаНіит. Сгепй^і Нег піекі оНег зоіі зскагіег §ергйіЬ угег- 

Неп, Напп ігііі Ніе Мизкиіаіиг еіп ипН кеЫ сііе Ьеізіе еіѵ/аз іп 

Ніе Нбке. Ез епізіекі еіп сапа1агіі§ег Нокігаит, іп Неп Ніе 

Ьиіі еіпігеіеп тизз. Віе 8скпеске „зскпййеІіЛ Вт Нег Миз- 

сиіаіиг сііе пбікі^ѳ бійіге ги §екеп, ізі Наз Сгегизі\ѵегк ап- 

§е1е§к 

Віѳ ВеНеиіип§ Нез §епаппіеп Аррагаіез кгікк ат кіагзіеп 

кегѵог, \ѵепп тап Ніѳ Мапіеізскпіііѳ іікег Неп Вегеіск Нег 
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Беізіѳ кіпаиз ѵегіо1§к 8о\ѵок1 кіпіеп йЪег Лег Бип§е аіз ѵогп 

іп (іег Карре ѵегзскѵЛпЛе! сііе Сг1іеЛегип§ іп бскіскіеп; (іаз 

Ѳегизіѵтгк кбгі ѵб11і§ аиі, Ліе Мизкеізскіскі ѵегііегі зісЬ текг 

аіітакііск, Лаз Сге^ѵеЪѳ Лег Беізіе, Ъег. Ліе Ліокѳ 8скіскЪ ѵоп 

0гап§1іеп2е11еп ипЛ біппезкбгрегп Ъгіскі рібігііск аЪ, пиг ѵоп 

Леп Іекгіегеп, Леп 8іппезко1Ьѳп, Іаззеп зіск §апг ѵегѳіпгеІЬ 

поск кіе ипЛ Ла еіп Рааг аиШпЛеп, лѵіѳ зіе іп Лег Наиі ІіЬегаІІ 

2и ег\ѵагіеп зіпЛ. Мап йпЛе! Ліе §апгѳ Карре ѳгіиШ ѵоп 

еіпет Іасипагеп Сге\ѵеке тіі ѵегеіпгеііеп МизкеПазегп, пиг 

оЬеп ипЛ ипіеп 1а§егп 8ск1еітЛгизеп, оѣеп геісЫісЬег аіз 

ипіеп §ѳ§ѳп Ліе Каскепкаик 8іе ЪеЛіп^еп аііеіп еіпеп зскаг- 

іеп БпіегзскіеЛ §е§еп Ліе Беізіѳ, Ліе ѵб11і§ Ггеі ѵоп ікпеп ізі; 

пиг еіптаі зак іск поск еіпѳ 8ск1еітЛгіізе глѵізскеп Ліе Сгап- 

§1іеп2е11еп §ѳ1а§егі:, аЪег аиск пиг ап Лег Сггепге. 

Коек дѵііі іск Ъетегкѳп, Лазз Ліе Мапіеігіппе, ѵЛе Ліе 

8скпііке Іекгѳп, §ѳгаЛѳ йЬѳг Лет іппегеп Бтіап^е Лег Беізіе 

ѵегіаий. ВезопЛегкеііеп Лез Сге\ѵѳкез 2еі§1 зіе каит, кбекзіепз 

\ѵігЛ Лаз Еріікеі еіпѵаз §ез1геск!ег, суІіпЛгізскег. Ез епііеегеп 

зіск ЛіезеІЬеп 8ск1еітЛгйзеп кіпеіп, \ѵіѳ зіе Лег йкгі§еп Наиі 

гикоттеп. Біе ВеЛеиіип§ Лег Віппѳ ізЪ \ѵок1 аііеіп Ліе АЪ- 

§гепгип§ Лез еі§епі1іскеп Мапіеіз ѵоп еіпет ѵогЛегеп, кпкеп 

Каскепіарреп оЛег Лег Карре. 

В. Біе МогрЪоІо&іе (іег Ъип&е. 

Біе Бип^ѳ Лег Зіуіоттаіоркогеп \ѵігЛ гитеізі, зо ѵоп 

Реъзекеек и. а., поск іттѳг аіз Лаз Ното1о§оп Лег Кіетеп- 

кбкіе Лег Ргозокгапскіеп Ьеігаскіеі, зо Лазз еіп еіпгі^ег 

Аікетгаит іп Ега§ѳ кате. Егіікег каі ЪекаппШск ѵоп ЛнЕкгаа 

еіпе апЛеге Меіпип^ ѵѳгігеіеп, ег каі Ліе Бип^ѳ Лег 8ку1отта- 

Іоркогеп ѵоп Лег Лег Вазоттаіоркогеп ргіпгіріеіі §ѳігепп1, 

Ліе егзіеге аиГ еіпеп ег\ѵеі!егіеп Бгеіег ипЛ пиг Ліе Іеігіегѳ аиі 

Ліе Кіетепкбкіѳ Лег Кіетепзскпескеп гигиск^ѳйікгБ ІпЛезз 

каі Ліезе Еіпікеііип» Лег Риітопаіеп іп Жеріігорпеизіеп ипЛ 
ВгапсМорпеизіеп ѵт'еііег кеіпеп Апк1ап§ §еіипЛеп, ипЛ тап каЪ 

іт А11§етеіпеп тіі Лнекшо’з 2егзра11ип§ Лез Моііизкепкуриз 

іп гѵгеі аиск Ліезе Тгеппип^ гигйск^еѵЛезеп ипЛ ЬеІгаскіеЬ 

Леп Аікетгаит гит тіпЛезІеп Ъеі Леп ѵѳгзскіеЛепеп Сгазіго- 

роЛеп аіз кото1о§. 
9* 
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ІсЪ ЪаЪе тісЪ §е1е§епіНсЪ аи! ѵ. Лнекшо’з 8еі1ѳ ^ѳзіеііі, 
\ѵѳпі§з1епз іп ^ечѵіззег НіпзісЪі, тѵепп аисЪ тіі §апг ашіегег 

Ве§гйпЛип§;. Міг зсЪіепеп Ліе ѵегзсЪіеЛепеп УегЪаІІпіззе (іег 

8іу1отта1орЪогеп1ип§е, патепІІісЪ Лег ѵоіікоттеп аЪ- 

ѵ/еісЪепЛе Уегіаиі Лез Цгеіегз, лѵіе Пт іп егзіег Ъіпіе (Ііѳ 

Агіопагіеп геі§еп, пиг тіі еіпег Ьезопсіегѳп АЪ1еі1ип§; (Іег 

Іліп^е ѵегеіпЪаг. ІсЪ пакт ап, сіазз сііе Ъип§е еіпе РГеиегѵрег- 

Ъип§ зеі, еіпе тіі Лет ЬапЛІеЪеп епѵогЪепе Ееиеіпз1й1рип§, 

лѵеІсЪе еіпеп Ъегеііз ѵогЪапЛепеп Нагпіеііег іп ѵегзсЪіеЛепег 

Уеізе §е1гоИеп ипЛ §екпіск! ЪаЪе. 8оті1 \ѵіігЛе Ліе АіЪеш- 

ЪбЪІе Лег 8іу1отта1орЪогеп тіі Лег КіетепЪбЪІѳ Лег Ргозо- 

ЪгапсЪіеп, Ъег. Лег Ъип§;е Лег ѵоп ікпеп аЪ§е1еі1е1еп ЛТеиго- 

ЪгапсЪіеп оЛег ЪапЛЛескеІзсЪпескеп, пісЪіз ги Ікип ЬаЪеп. 

Біезе АиЪаззип§ ѵЛгЛ іеігі аиГз лѵезепІІісЪзІе §ез1й!г1 ЛигсЪ 

Ліе Ба§е Лез ОзркгаЛішпз Ъеі Рагтасеііа. Ніег 1іе§1 ЛаззеІЪе 

аиззегЪаІЬ Лег АіЪетЪбЫе, Ьеі Леп РгозоЪгапокіеп іппегЬаІЬ 

ЛегзеІЬеп; Іо1§1ісЪ епІзргісЪі Лег Раит ипІегЪаІЬ Лег Мапіеі- 

карре Лег Бип^епзсЪпеске Лег КіешепЪбЫе Лег РгозоѣгапсЬіеп, 

ипЛ Ліе Бип^епЪбЫе Лег егзіегеп ізі еіпе Ееиег\ѵегЪип§;. 

Мап тизз, \ѵіе ІсЪ §1аиЪе, Леп 8сЫизз аисЪ аиГ Ліе Бип§е 

Лег ВазоттаІорЪогеп, Лнптка’з ВгапсЪіорпеизІеп, аизЛеЪпеп. 

АисЪ Ъеі іЪпеп 1іе§1 Лаз ОзрЪгаЛіит, аІІегЛіп^з іп О-езІаІІ 

еіпез ЛУішрегІгісЪіегз, посЪ аиззегЪаІЬ Лез Рпеитозіотз. ВосЪ 

ізі Ъіег Ліе 8асЪе лѵоЪІ \ѵепі§ег зісЪег, Ла еіп зоІсЪег ЛѴітрег- 

ІгісЪіег Ъеі НеІегороЛеп іт ѵогЛегеп ТЪеіІе Лез ЛасЪеп АіЪет- 

гаитз ѵогкотті. 

С. Біе Сгепііаііеп. 

Біе СгезсЫесЪізог^апѳ ІіеГегп Ъеі Леп Риітопаіеп посЪ 

іттег Ліе Ъезіеп АпЪаІІзрипкІе, Ліе §е§епзеі!і§е УегхѵапЛі- 

зсЪаГі, гит тіпЛезІеп іппегЪаІЪ еіпег еп^егеп Огирре, Гезіги- 

зіеііеп. Веі Леп РаскІзсЪпескеп ІіеГегп зіе Лаз зіскегзіе Міііеі 

гиг Бп1егзсЪеіЛип§; Лег Зресіез. Ез \ѵаг іт \ѵезеп11ісЪеп Ліе 

ІІеЪегеіпзІіттип^ іп Леп Сгепііаііеп, лѵеІсЪе тісЪ ѵегапіаззіе, 

Ліе Тгеппип§ Лег Сіаііип^ іп Агіеп, Ліе зіе ЛигсЪ Ліе Біііега- 

Іиг §еЪі, гиЛеи^пеп. Баз ізі ^еігі ЛигсЪ Ліе ЕіпЪегіеЪип§ Лез 

ІигкезІапізсЪеп Маіегіаіез апЛегз ^еѵ^огЛеп ипЛ гчѵаг, \ѵіе зісЪ 

геі§еп лѵігЛ, іп йЪеггазсЪепЛег УАізе, лѵеІсЪѳ ги^ІеісЪ ЪісЪі 

ѵ/ігіі аиГ Ліе НегкипГі Лез еі^епагіі^еп Сгепиз. 
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Біѳ ѴегЪгеііипа; ѵоп РагтасеПа гіѳкі зіск ат 8ііЗгапЗе 

Зег раіаеагкіізскеп Ве§іоп кіп, зосѵеіі Зіезѳ еіпі§егтаззеп 

зскагГ §ѳ§ѳп (Ііѳ ЪепаскЪагіеп СгеЪіеіе аЪ^езскіоззеп ізі, сі. к. 

ѵоп Аі§капізіап Ъіз гит іегпзіеп ЛѴезіеп, ѵоп КапЗакаг Ьіз ги 

(Іеп Сапагеп. Зіе каі Загіп (ііѳ теізіе Аекпіісккеіі тіі еіпег ап- 

(іегеп іппегкаІЬ сіег а1і\ѵеіі1іскеп 8скпескеп ізоіігк зіекепЗеп 
Еогт, тіі (хіапсііпа, лѵеіске еЬепзо зрогаЗізск іп (іеп Міііеітеег' 

ІііпЗегп аиіігііі иші пиг іт Озіеп \ѵепі§ег \ѵеіі геіскі. 

Біе Сгіапсііпеп ігеіеп Ъекаппіііск іп геіоЬег Епі\ѵіскіип§ 

Іепзеііз сіез Осеапз теЗег аиі, іт КогЗеп ѵоп ЗііЗатегіка, ипЗ 

тап \ѵіг(1 апгипектеп ЬаЬеп, Зазз Зіезе ЪеіЗеп §еігеппіеп Сге- 

Ъіеіе еіпзі сопііпиігііск гизаштепкіп^еп, Ьеѵог сіег Аііапііс 

зіск еіпзепкіе, — іп Апіекпипо- ап Заз патепШск ѵоп Ковеьт 

Ъеіопіе коке ра1аеопіоіо§ізске Аііег Зег теізіеп Зскпескеп. 

Ізі пип Рагтасеііа еЬепзо ги Ъеигікеііеп? Ізі аиск зіе аиі еіп 

§е\ѵаііі§ез \ѵезібзі1іск §езігескіез СгеЪіеі, Заз Ъіз паск Атегіка 

геіскі, гигііскгиіикгеп? Наі зіе, \ѵіе тап ѵегшиікеп тбскіе, 

еіпе акпііске Огѳзскіскіѳ §екаЪі, \ѵіѳ Зіе СгіапЗіпеп? Біе Апі- 

ѵюгі лѵігЗ кіег Ъекаппіііск ЗаЗигск егзсксѵегі, Зазз сіаз Сгепиз 

Зег пеиеп ЛУеІі Іекіі. ЕпЗііск §1аиЪе іск зіе аиз Зеп Сге- 

зск1ескізог§;апеп аЫезеп ги кбппеп. 

Біе Еі§епкеііеп Зег Сгепііаііеп Ъезіекеп іп Зег §гоззеп 
Ргозіаіа, Зіе \ѵіе еіпе г\ѵеііе Еі\ѵеіззЗгйзѳ ап Зіе еі§’епі1іскѳ 
ЕіѵтіззЗгизе зіск апзсктіе^і ипсі іппегкаіЪ Зег заттіііскеп 
Риітопаіеп еіпгі§ Зазіекі, іп Зег Еогш Зез Еріркаііиз, Зег Зіе 
8регтаіоркоге ЪіІЗеі, ипЗ Зез Репіз, іп Зет §гоззеп гіп§з тіі 
Бгіізеп Ъезеігіеп Аігіит §епііа1ѳ ипЗ Зет Загап зіігепсіеп 
ВНпЗзаск, Зеп Сітѵіев аіз Сіііогізіазскѳ Ъегеіскпеіе ипсі Зеп 
іск іпікег аіз Нотоіо^оп еіпез Ріеіізаскз аийаззеп ги зоііеп 
§1аиЪіе. Ѵоп Зеп егзіеп Згеі Ткеііеп каі сііе Бпіегзискип^ 

Зез бзіііскеп Маіегіаіез піскіз Ъіеиез ег^еЪеп, \ѵокі аЪег ѵоп 
Зеп Іеігіеп ЪеіЗеп, Зет Аігіит ипЗ Зег Сіііогізіазске. Біезе 
Тазске зкеіІЪ Ъеі аііеп Рогтеп ѵот Каиказиз Ъіз гит ЛѴАзіепЗѳ 
Зег раіаеагкіізскеп Ке§іоп сіаззеіЪе лѵепі§ іурізске Ог^ап ѵог, 

еіпеп еіпіаскеп оЗег сіорреііеп тизсиібзеп бскіаиск тіі ѵег- 

зскіеЗепеп Бап^зіаііеп іт Іппегеп, Зіе ЪаіЗ еіпіаске, ріаііѳ 

оЗег Зіске ЛѴиІзіѳ сіагзіеііеп, ЪаіЗ іп еіпе Йеізскіо-ѳ 8рііге ѵоп 

лѵескзеіпЗег Бап§е аизіаиіѳп, еЪеп Зіе Сіііогіз. ЛѴіе тап ап 

Ткіегеп зіекі, Зіе іп Сориіа §еГап§еп ти’Зеп, лѵегЗеп зосѵокі 

Зіе Еаііеп аіз Зіе Сіііогіз аиз Зег СіезскІескізбЯпип^ кегаиз- 

^езігескі ипЗ Зіепеп аіз Ееігог§апѳ Ъеіт Ѵогзріеі. 



— 132 — 

Біезез ѴегЪаІІпізз апЗег! зісЪ тіі ѳіпет 8сЪ1а§е Ъеі Зеп 

ІигкезІапізсЪеп Еогтеп. Ніѳг ЯпЗеІ зісЪ Ыозз еіп 8сЪ1аисЪ, 

Іапд, суІіпЗгізсЪ, е1\ѵаз §ѳкпіск1, Зізіаі ѵег^йп^І тіі еп§ет 

Іштеп, іп Заз ѵоп аііеп 8ѳі1еп §гоззѳ еіпгеііі^е Бгіізеп тііп- 

Зеп. Міі апЗегеп ЛѴогІеп: \ѵіг ЪаЪеп ез пісЪі тѳЪг тіі еіпѳт 

Веігог^ап, паск Агі еіпез РГеіІзаскез ги іЪип, зопЗѳгп тіі 

ѳіпег зсЫаисЪГбгші^еп Ргизе. 8іѳ тііпЗеІ §егаЗѳ ѵоп ипіеп 

Ъег іп Заз Аігіит еіп. 

ЕЪепзо ізі Заз Аігіит зеІЪз! §еапЗег1; ез ізі кіеіпег ипЗ 

патепІІісЪ зсЪІапкег, ипЗ пісЪі теЪг іп Зет §апгеп ИшГап^е 

тіі БгйзепгеПеп іп Зег ЛУапЗ аиз§ез1а11е1, зопЗегп Ыозз посіі 

тіі еіпет ^еІЫіекеп Егіізепгіп^ѳ іп Зег Міііе зеіпег Ъап^е; 

§егаЗѳ ап Зег Ііпіегзеііе Зіезез Шп§ез 1іе§1 Зіе МііпЗип§ Зег 

зсЫаисЪГбгті^еп Бгйзе. Бег Шп§ Ъаі АеЬпІісЪкеіІ тіі Зет 

Ъеі Агіоп, паІигІісЪ оЪпе Зазз зісЪ еіпѳ зузіетаіізскѳ 2и§е- 

Ъбгі^кеіі Гоі^егп Ііеззе. 

Ез ізі \ѵоЪ1 зеІЪзІѵегзіапЗІісЪ, Зазз Зіе ЕіпгісЪіип^еп Зег 

ІигкезІапізсЪеп Еогт Заз игзргііп^ІісЪе УегЪаІІеп Загзіеііеп 

ипЗ Зіе Ъеі Зѳп ЛУезіГогтеп Заз аЪ^еІеіІеІе. ЪГпІег Зет Еіп- 

Яиззе зіагкеп СгезсЪІесЫзгеігез ЪаЪеп зісЪ Зіе БгизеигеНеп аиГ 

Зіе §апге ЛУапЗ Зез Аігіитз аиз^еЪгеііеІ, чѵаЪгепЗ Зіе Бгйзе 

іттег теЪг ѵог^езійірі ипЗ аіз Кеігог^ап ѵепѵапЗі \ѵигЗе, 

\ѵоті! зісЪ Зіе таппі^ГасЪеп аІурізсЪеп ЛУисЪегип^еп еіпзіеіііеп. 

Ѵоп ЪезопЗегет Іпіегеззе ізі еіпе кіеіпѳ Еогт аиз Рег- 

зіеп. Ніег лѵаг посЪ Зег ЕгіізепзсЪІаисЪ ѵогЪапЗеп; Заз Аігіит 

аЪег Ъаііе пісЪі теЪг Зіе зсЫапкѳ Сгезіаіі ппЗ Зеп ЪезсЪгапк- 

Іѳп Егйзепгіп^, зопЗѳгп \ѵаг епѵеііегі ппЗ §;апг ипЗ §аг Згіізі§’ 

§е\ѵогЗеп. ЛѴіг ЪаЪеп аізо еіпе апаІотізсЪе 2\ѵізсЪепГогт, Зіе 

аисЪ §ео§гарЪізсЪ аиГ Зет 2\ѵізсЪеп§еЪіе1 Ъаизі. 

8опасЪ зІеЪѳ ісіі пісЪі ап, Рагтасеііа ѵоп Іппегазіеп аиз 
Ъеггиіеііеп ипЗ ги ЪеЪаирІеп, Зазз зіе зісЪ ѵоп Озіеп пасЪ 

\Уез1еп ѵегЪгеіІе! ЪаЪѳ ат 8йЗгапЗе Зег раІаеагкіізсЪеп Ве- 

§іоп ѳп!іап§, ѵгаЪгепЗ Гаг Зіе СгІапЗіпеп \ѵаЪгзсЪеіп1ісЪ, Гйг Зіе 

АгіопіЗеп тіі гіетІісЪег Сге\ѵіззЪеі1 еіп ѵтез11ісЪег Пгзргип^ 

апгипеЪтеп ізі. 

АиГ СігипЗ Зег Апаіошіе тизз аисЪ еіпе пеие 8сЪеіЗип§; 

іп Агіѳп лтг§епоттеп 'ѵегЗеп. 8ісЪег ізі еіпе ІигкезІапізсЪѳ 

8ресіез, еЪепзо еіпе 2\ѵеі1е, Зіе ѵот Каиказиз Ъіз ги Зеп Са- 

пагеп геісЪі. 2ѵ?еіГе1ЪаГі капп тап зеіп, оЪ Зіе регзізсЪе Еогт 

еіп ВесЪі аиГ ЪезопЗеге ВегеісЪпип^ Ъаі. Біе лѵезІІісЪе Агі 
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каі Апзргиск аиі кѳп аііеп СпѵіЕк’зскеп Еатеп РагтасеЛа 
оііѵіегі. ЛУіѳ кіе ОзкРогт кеіззеп тизз, капп іск піскі ѳЪег 

ѳпізскеікеп, аіз іск (іаз ѵоп Питтов Ъѳзскгіекепе а%капізске 

Ѵогкоттпізз ипіег кеп Напкеп §екаЫ ЬаЪѳ. 

Ейг Зіе 8уз1ета1ік зскеіпі тіг пиг поск ѳіп Рипкі 2\ѵеііе1- 

кай. Ѵоп (іеп рогіи^іезізскеп Рагтасѳііеп лѵіззеп лѵіг, казз зіе 

пиг еі^аЪгі§ зіпк. Ріѳ епѵаскзепеп егзскеіпеп іт РгиЫіп^е, 

1е§еп ікге Еіег аЪ ипк ѵегзск\ѵіпкеп капп. Ріе «Іип§еп ѵтск- 

зеп іт НегЪзі \ѵіекег Ьегап. ЛѴакгзскеіпІіск ізі ез іт Озіеп 

еЪепзо. Ра ЫеіЬі ез іттегЫп аиЯаШ§, казз тап ѵоп ѵегзскіе- 

кепеп Рипкогіеп Зегіеп ^езскіескізгеііег ТЪіеге ѵоп зекг ѵег- 

зскіекепег Сггбззе егкаН. Ваік зіпк зіе аііезаті гіезі§, Ьаік 

пиг ЪаІЬ зо §гозз. Іск тбскіе Векепкеп Іга^еп, кагаиі кіп 

зузіетаіізске ІІпіегзскіеке ги §гйпкеп. Ез ізі лѵокі ги ѵег- 

тиікеп, казз кіег бгШскѳ Еіпкйззе зо §иі тііѵкгкеп, аіз те- 

ѣеогізске РііГегепгеп, ѣгоскепе ипк паззе какге. Ніег Іаззі зіск 

егзі ѵоп гикипШ^еп итіаззепкегеп Рпіегзискип^еп Аиізскіизз 

егкоЯеп. 

В. Біе ГагЪип^. 

Мап каі гиг Аг1ип1егзскеікип§ Ъѳі кеп Рагтасеііеп іазі 

іттег кіе Еагкип^ ипк кіе 8ска1епіогт Ъепиігк Ріе 8ска1ѳ 

іпкезз ізѣ \ѵепі§ курізск ипк ойепкаг іп кег ѵегкгеііегіеп 

Ріаіке ѵіеІГаскеп 8скѵтпкип§еп ипіег\ѵогіеп. Іск \ѵі11 пиг 

Ьетегкеп, казз зіе Ъеі кег Озііогш поск ат теізіеп ге§е1- 

таззі§ ЫеіЬі, іп зоіегп аіз кіе Ріаііе зіск поск еіп \ѵепі§ 

копізск ап каз ЕтЬгуопа1§;еѵкпке апзскііеззк 

РіеЕагЪип§ Ъезіекі аиз еіпет кеііегеп, §гаиеп, §е1Ыіскеп 

окег Ьгаипііскеп Огипке, аиГ кет еіпе зск\ѵагге Ееіскпипо’ 

текг окег \ѵепі§ег кеиіііск кегѵогігіік 8іе Іекпі зіск ап еіпе 

гескіе ипк Ііпке Мапіеізіатткіпке ап тіі аііегіеі ЕІескепаиІ- 

1бзип§. Ваік ЫеіЪеп пиг еіпгеіпе зск’ѵагге Зргіігкескеп, Ъаісі 

іекіеп аиск кіезе. Еіпе ипк кіезеіке ОегіЛісккеіЬ НеГегЬ §е- 

Іе^епШск кіе §апгѳ АЬз1иІип§, ’ѵѵакгепк апкегегзеііз зіск аиск 

сопзіапіѳ ЬосаІГагЬип^еп ипк 2еіскпип§еп кегаизкіікеп 

кбппеп, зо §и! аіз е!\ѵа Ъеіт Ытах тахітиз. 

2и кіезет аіі^етеіпеп Накііиз коттеп пип 2\ѵеі пеие 

Туреп, кіе тіг ]е іп еіпет Ехетріаг аиз Тигкезіап ѵогіао'еп. 

Раз еіпе 8ійск ізі йкег ипк йЪег зсктиігі^ гоіккгаип (Тегга 
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<1е 8іепа), тіі еіпет Везіѳ Зег ВіпЗепгеіскпип^;; Заз апЗеге ізі 

ІіЪег ипЗ ііЬег §1еісктаззі§ зск\ѵаг2Ііск оЗег Зипкеі зскіеіег- 

§гаи, Зіе 8ок1ѳ зо §и1, ѵ/іе 8еііеп ипЗ Вііскеп. 

Коек аиЯиіІі^ег ізі ез, Зазз Зіезе Еагкип§; ^ІеіоЬтаззі^, 

■^епп аиск еіѵтз ак§;ек1азз1, Зигск аііѳ Ог^апе кіпЗигск§екЕ 

Іск каке Ггіікег акпііеке ВеіипЗе ѵоп Воскпеп Сге^епЗеп, аиз 

Іппегазіеп ипЗ ѵоп Зеп Сапагеп, Ъезскгіѳкеп ап ЕітасіЗеп, 

лѵаг акег зіеіз іт Бпкіагеп, оЪ ез зіок кѳі Зіезег ЗШизеп гоікеп 

Еагкип§ пт Зеп Еіпйизз іг^епЗ еіпез ЕагктіВеІз капЗеІіе, 

Заз 2иШ1і§ іп Зіе Сопзегѵігип§зйиззі§кеіі: ^екоттеп \ѵаг. 

Бег Е^ѵеііеі ізі ^еіт.Ь ЬезеШ^І, Зіе Еагкип§ ізі Зеп Ткіегеп 
еі^епВійшІіск. 

Кип 1іе§1 акег ѵоп еіпет ЗгіВеп ЕипЗогіе тіг ЗіезеІЬѳ 

ОзВогт ѵог іп Зет кеіі^гаиеп ^еѵѵбкпііекеп КІѳіЗѳ тіі зскѵгаг- 

геп ВіпЗеп ипЗ Еіескеп. БаЗигск лѵігЗ ез пиг ит зо ЗеиВіскег, 

Зазз Зіе Еагкип§ 1еЗі§1іск аиі тѳіеогізскеп ЕіпШіззеп Зег 

ОегВісккеіі. кегикі; 8іерре ипЗ ЛУизіе еггеи^еп _]епез ВоВі 

ипЗ Вскѵтгг, іеискіе ЕосаІіШпп Зіе йкііске ЕигскзскпіВз- 

1*агЬип§. Баз Соіогіі кап§1 аиіз Еп^зіѳ тіі Зег Апраззип^ 

ап Зіе ІІт§еЬип§ ипЗ Зег СопзБВіВоп Зез Ткіегез гизаттеп. 

Кеіпепіаііз ЗагГ тап ез Ьеі №аскізскпескеп аіз Агіскагакіег 

кепиігеп. 

Бет паск котті Зег ѵтзВіскеп Рагпгасеііа оііѵіегі Зіе 

8ка1а ѵоп 2еіскпип§ ипЗ ЕагЬѳ 211, зо\ѵеі1 зіе зіек аиз Зет 

кеііеп Отаи, Оскег ипЗ зск’ѵѵаггеп ВіпЗеп ипЗ Еіескеп аиіЪаик 

Біе бзВіске, іппегазіаВзске Агі каЪ ЗіезеІЬеп Топе, і‘іі§1 акег 

ипіѳг Зет Еіпйизз Зег ЛУизіе поск еіп ^'Іѳісктаззі^’ѳз ВоВі- 

кгаип ипЗ 8скіеібгзск\ѵаг2 кіпги, зіе каі аізо Ігоіг Зет кѳ- 

зскгапкіеп ЛѴокп^екіеІ еіпе ѵіеі геіекеге Акзідіііт§;. 

Е. ІІеЪѳгзісМ. 

Ез ізі тіг 2\ѵаг поск піекі §е1ип§ѳп, Зіе СгаВип^ Раппа- 

ееііа еп§ег ап апЗегѳ 8Ьу1отта1оркогеп апги^ІіѳЗегп; Заги ізі 

аиск лѵепі§ Аиззіскі ѵогкапЗеп. Бепп За Зіе Еогт кегеікз іт 

Вѳгпзіеіп зіек йпЗеЪ, ізі зіе аіз еіп аНегЛиткск ізоіігіег 

2\ѵеі§ ги кеВаскіеп. Біе паекзіеп ѴегѵгапЗіеп Зіігйеп паск 

\ѵіѳ ѵог Зіе ѴіВіпеп зеіп, ѵЗе іек’з ігіікег ги ке^гііпЗеп ѵег- 

зискіе. Егігеиііск акег ізк ез, Зазз Заз §гбззеге Маіегіаі епЗ- 
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ІісЪ АиГзсЫизз §е§еЪеп Ъаі йЪег сііѳ §ео§гарЪІ8сЪе Нег1еі1ип§; 

йег Гйг (іеп 8іійгапй йег раІаеагкіізсЬеп Ве^іоп сЪагакІегізІі- 

зскеп Сгаііипо'. Бег Вгзргип§; 1іѳ§Ь іт Озіеп, зо \ѵеі1 зісЪ’з Ъіз 

1 ѵѳгГоІ^ѳп ІаззЬ, іп Тигкезіап ипсі А%Ъапіз1ап. БогЬ Ъаизі 

еіпѳ Агі, тѵеІсЬѳ іп іЬгет апаіотізсЪеп Ваи йеиіІісЪ сіаз иг- 

зргйп^НсЪеге ѴѳгЬаНеп 2ѳі§1 іп йег 8сЪа1ѳ, іп йеп СгезсЫесЪіз- 

ѳпсі'ѵѵе^еп. 8аттШсЪе ЛѴезіГогтеп, ѵот Каиказиз Ъіз ги йеп 

Сапагеп зіпй іп ѳіпѳ еіпгіо-е Агі, Рагтасеііа оііѵіегі, гизаттеп- 

гиГаззеп. Біе ѲтипйГагЪип§- ипсі -2ѳісЪпип§ йег Сга11ип§ ізі 

СггаиЪгаип тіі зсіілѵаггег Віпйеп- ипсі РІескепгеісЪпип^;. Ваги 

котті Ъеі йег ІигкезІапізсЪеп АгЬ еіп §1еісЪтаззі§ез ВоГІі- 

Ъгаип осіег всЫеГегзсЪ^агг ипіег Зет ЕіпЙизз йез 8іерреп- 

ипсі ЛѴизІепкІітаз; ез йигсЪгіеЫ йаз §апгѳ ТЪіѳг аиззегІісЪ 

ипсі іппегІісЪ. 

Рагтасеііа аіз ѳіпз йег аІІегГЬйтІісЪзІеп 8іу1оттаГо- 

рЪогеп Ъаі йаз ѵоіікоттепзіѳ ОзрЪгайіит ипіег аііеп Бапй- 

зсЪпѳскеп. 8ѳіпѳ Ба§е ипіѳг сіег Мапіѳікаррѳ Ъе^еізі, йазз йіѳ 

Риітопаіепіип^е пісЫ йег КіѳтепЪбЫѳ Йег РгозоЪгапсЪіеп 

Ъото1о§, зопйѳгп ѳіпѳ Р[еиеіпз1и1рип§ ізЪ. 

Ьеіргі^, іт Маі 1898. 



Матеріалъ къ познанію Фауны пресмыкаю¬ 

щихся юго-восточной Палестины. 

К. XI. Давыдова, 

(Доложено 16 сентября 1898). 

Въ 1897 г. мною была привезена въ числѣ прочихъ зоо¬ 

логическихъ коллекцій въ Зоологическій Музей Императорской 

Академіи Наукъ, коллекція пресмыкающихся, собранныхъ въ 

юговосточной Палестинѣ (бассейнѣ Мертваго моря и южной 

части Заіорданской области). Коллекція эта, состоящая изъ 

200 экз. при 23 видахъ ОрЫйіа (9 вид.) Ьасегііііа (13) и Сігеіопіа 
(1) была опредѣлена А. М. Никольскимъ, который любезно пред¬ 

ставилъ въ мое распоряженіе составленный имъ списокъ экзем¬ 

пляровъ собранной мною коллекціи, и крайне обязательно сдѣ¬ 

лалъ нѣсколько указаній и разъясненій. 

Воспользовавшись любезнымъ предложеніемъ г. Николь¬ 

скаго обработать имѣющіеся у меня матеріалы, касающіеся 

біологіи и зоогеографіи собранныхъ рептилій, я въ настоящей 

замѣткѣ поставилъ себѣ цѣлію собрать и привести въ систему 

всѣ тѣ наблюденія надъ ними, которыя мнѣ удалось сдѣлать во 
время пребыванія въ предѣлахъ Палестины. 

Мнѣ кажется, что предлагаемая статья можетъ быть не 

лишена нѣкотораго интереса въ виду крайне недостаточной до 

сего времени разработки географическаго распространенія 

палестинскихъ рептилій. Въ особенности большіе пробѣлы въ 

этомъ отношеніи замѣчаются для юго-восточныхъ частей 

страны — южнаго побережья Мертваго моря, Моавіп и Заіор¬ 

данской области къ ней соприкасающейся. Этотъ районъ почти 

не изслѣдованъ въ зоологическомъ отношеніи съ детальной 

стороны, и его Фауна требуетъ еще серьезной разработки, а 

поэтому, мнѣ думается, и мои наблюденія, не смотря на ихъ 
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неполноту, зависящую главнымъ образомъ отъ непродолжи¬ 

тельности періода времени, которое я имѣлъ возможность по¬ 

святить на изученіе палестинской фауны, могутъ быть не лиш¬ 

ними. 

Предлагаемая работа содержитъ въ себѣ наблюденія надъ 

географическимъ распространеніемъ и образомъ жизни 30 ви¬ 

довъ Верііііа. Въ этомъ спискѣ, конечно, недостаетъ многихъ 

видовъ, ускользнувшихъ отъ моего наблюденія, но съ другой 

стороны я изъ осторожности не упоминаю о нѣкоторыхъ, за 

собственныя опредѣленія которыхъ я не могу поручиться. 

Въ заключеніе я счптаю своимъ долгомъ воспользоваться 

представляющпмся случаемъ и выразить свою искреннюю бла¬ 

годарность одному изъ своихъ палестинскихъ знакомыхъ 

Георгію Николаевичу Халеби, много помогавшему мнѣ въ 

моихъ фаунистическихъ работахъ нынѣшнимъ лѣтомъ. 

ТурЫорЗ 8ІШОПІ Воето. 

Опусііосеріі. Вітопі. Н. В. Ткізткам. ТЪе іаипа апй Йога оі Раіевііпе. 

р. 140. 

№ 8979. Окрестности Іерусалима, 7. VI. 97. 

Эта червеобразная змѣйка наблюдалась мною всего три 

раза — въ окрестностяхъ Іерусалима (7. VI), Еиге^и (22. IV) и 

близъ Іерихона (конецъ марта). Во всѣхъ трехъ случаяхъ она 

найдена была въ каменистыхъ долинахъ, покрытыхъ расти¬ 

тельностью и хорошо орошенныхъ. Змѣи держались подъ пло¬ 

скими камнями, но тотчасъ уходили въ землю, какъ только по¬ 

слѣдніе былп отняты со своихъ мѣстъ. 

Сходство съ червемъ этого слѣпуна настолько порази¬ 

тельно, чему еще способствуетъ обстановка, при которой они 

живутъ, что только по нѣкоторымъ признакамъ — змѣевиднымъ 

движеніямъ и манерѣ держать высоко надъ туловищемъ голову, 

что иногда замѣчается — можно отличить его отъ обыкновеннаго 

земляного червя. 

ОН^осіоп теІапосерЬаІиз Ѣаи. 

Шіупсосаіатпз тёіапосерііаіиз, Ткізткам, іос. сіЦ р. 141. 

№ 8977. Керакъ (Моавія) .... 29. IV. 97. 

„ 8978. Окрести. Іерусалима, 20. V. 97. 
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Я имѣю два экземпляра этой змѣи — одинъ изъ Кѳрака 

(29. IV.) и другой изъ Рамаллы (20. V.), доставленный однимъ 

арабомъ. Кромѣ того, этотъ видъ весьма часто попадался мнѣ 

во всей сѣверной части низменностп Гхоръ, главнымъ обра¬ 

зомъ въ Іерихонской равнинѣ и по побережью р. Іордана, гдѣ 

данная змѣя наиболѣе обыкновенна, чѣмъ гдѣ-либо. Въ горныхъ 

областяхъ страны она встрѣчается значительно рѣже: я на¬ 

ходилъ ее въ окрестностяхъ Маръ Саба, Бейтъ Джалы и Іеру¬ 

салима, и всего однажды въ Моавіи, близъ Керака. 

Сопііа сіесѳшііпеаіа Бим. & Вівв. 

АЫаЪез Лесепйіпеаіиз, Ткібткам, іос. сіЦ р. 142. 

№ 8975. Рабба Моавъ (Моавія) 1. V. 97. 

„ 8976. Мадеба.2. VI. 97. 

Эта змѣя добывалась неоднократно мною въ окрестно¬ 

стяхъ Іерусалима и Впѳлеема, близъ Бпттира, и въ восточной 

части Іудеи — горахъ Ханъ ель Ахмара, въ Енъ Неби Муса 

и др. Я имѣю экземпляры ея изъ Моавіп, гдѣ этотъ видъ весьма, 

повидпмому, рѣдокъ, хотя попадался при переходѣ отъ Керака 

къ Мадебѣ. Въ окрестностяхъ послѣдней эта змѣя встрѣчается 

довольно часто. 
Судя по вскрытіямъ и нѣкоторымъ личнымъ непосред¬ 

ственнымъ наблюденіямъ, питаются почти исключительно мел¬ 

кими ящерицами, преимущественно ОрЫорз еіедапз, которыхъ 

ловятъ съ удивительнымъ проворствомъ, подстерегая изъ за¬ 

сады. 
Во время проглатыванія хвостъ жертвы, все время судо¬ 

рожно извивающійся, нерѣдко отламывается и обыкновенно 

поѣдается змѣей послѣ того, какъ она справится съ его обла¬ 

дательницей. 

Сопііа соііагіз Мехетшез. 

АЫаЪез соііагіз, Ткізткалг, іос. сіѣ., р. 142. 

№ 8974. Рабба Моавъ (Моавія) 2. V. 97. 

За все время пребыванія въ Палестинѣ, мною добыты 

2 экземпл. Одинъ близъ Іерихона (21. III.) и другой въ окрест¬ 

ностяхъ Керака (Рабба Моавъ) 2. V. 
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Яатепіз §етопепзіз Ъаик. ѵаг. сагЬопагіа Вохар. 

2атепІ8 ѵігійЩогиз ѵаг. сагЪопагіиз, Тиі8тк.ам, іос. сіЦ р. 143. 

№ 8973. Іерусалимъ 1. IV. 97. 

Эта змѣя одна изъ самыхъ обыкновенныхъ въ Іерихон¬ 

ской равнинѣ и вообще въ долинѣ Іордана. Я встрѣчалъ ее 

здѣсь рѣшительно всюду, гдѣ только есть удобныя для нея 

мѣста. Въ особенности часто встрѣчается она на склонахъ горъ, 

покрытыхъ небольшими, но частыми кустарниками, вблизи 

глубокихъ рытвинъ и обрывовъ. Нерѣдко можно ее найти и 

въ болотистыхъ равнинахъ, образовавшихся при устьѣ Іордана. 

Въ горныхъ областяхъ эта змѣя не менѣе обыкновенна; я 

находилъ ее между Іерусалимомъ и Іерихономъ на Іудейской 

возвышенности, въ окрестностяхъ Мадебы и въ скалистыхъ 

горахъ, окружающихъ съ запада и востока Мертвое море. Но 

ни въ Моавіи, ни въ изслѣдованной части Заіорданской области 

эта змѣя не попадалась. 

Мнѣ удалось близко ознакомиться съ образомъ жизни 

описываемаго ужа. Среди мѣстнаго населенія онъ слыветъ за 

въ высшей степени опасную, ядовитую змѣю и каждый счи¬ 

таетъ своимъ долгомъ всадить встрѣченной змѣѣ зарядъ изъ 

ружья. Зная характеръ ея, можно понять тотъ ужасъ, кажущійся 

на первый взглядъ неосновательнымъ, который питаютъ къ 

описываемой змѣѣ арабы. Это въ высшей степени дерзкое, 

смѣлое животное, нерѣдко осмѣливающееся бросаться на людей, 

собакъ и даже лошадей, которыхъ оно прямо хватаетъ за ногу. 

Потревоженная змѣя вовсе не думаетъ о бѣгствѣ, а сама от¬ 

крываетъ нападеніе. Высоко держа голову, рѣзко шипя п от¬ 

крывъ пасть, она большими скачками направляется въ сторону 

потревожившаго ее, безразлично, кто бы онъ ни былъ. Неуди¬ 

вительно, что лица, даже увѣренныя въ ея безвредности обра¬ 

щаются въ бѣгство. Самъ я два раза испыталъ это на себѣ и 

могу утверждать, что, видя передъ собой двухъаршннное чудо¬ 

вище, почти перпендикулярно къ землѣ держа тѣло, двигаю¬ 

щееся съ шипѣніемъ прямо на тебя, вполнѣ раздѣляешь ужасъ 

арабовъ н нужно большое самообладаніе, чтобы пущенные 

второпяхъ выстрѣлы достигли цѣли. Что касается ядовитости 
этой змѣи, о которой среди мѣстнаго населенія ходятъ много 

разсказовъ, то она крайне сомнительна, по крайней мѣрѣ для 

крупныхъ млекопитающихъ. Ч видѣлъ неоднократно укушен- 
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ныхъ ословъ н муловъ, на которыхъ укушѳніе не дѣйствовало 

съ тон силою, какъ утверждаютъ арабы. Небольшая скоропро¬ 

ходящая опухоль — единственныя послѣдствія извѣстныхъ 

мнѣ 2—3 случаевъ укушенія. Я предполагаю, что разсказы 

арабовъ объ укушеніяхъ, послѣдствіями которыхъ была смерть, 

относятся въ большинствѣ случаевъ къ дѣйствительно страш¬ 

ной ІЯща каде, по величинѣ подходящей къ описываемой змѣѣ. 

Питается послѣдняя главнымъ образомъ крупными яще¬ 

рицами, даже проворные Зіеіііо иногда попадаютъ въ желудокъ 
ей. Такъ у одной изслѣдованной змѣи въ желудкѣ оказалась, 

повидпмому, недавно проглоченная ящерица этого рода. Глав¬ 

нымъ же образомъ изъ ящерицъ служатъ добычей Скатаеіео 
ѵиідагіз, Ь. тигаііз, Адата гисіегаіа. Но не одними ящерицами 

питается эта змѣя; я неоднократно наблюдалъ ея охоту за мел¬ 

кими змѣями же (ТагЬорк. /аііах ‘, Яатепіз питті/ег и АЫаЪез) 

и находилъ въ желудкахъ убитыхъ экземпляровъ ихъ остатки. 

Плохо летающіе птенцы и яйца птицъ, гнѣздящихся на землѣ, 

также не безопасны отъ нападенія непрошеннаго гостя. Такъ я 

однажды убилъ змѣю, только что поймавшую молодую СассаЫз 
скисаг, которую она съ большимъ трудомъ глотала. Я не видалъ 

охотъ и нападеній описываемаго ужа на мелкихъ млекопитаю¬ 

щихъ съ цѣлью добычи и никогда не находилъ ихъ въ желуд¬ 

кахъ изслѣдованныхъ экземпляровъ, хотя число послѣднихъ 

было не менѣе двадцати. Это уже указываетъ на большую рас¬ 

пространенность и обыкновенность 2. детопепзіз. Никогда я не 

видѣлъ также послѣднихъ, лазящихъ по деревьямъ (а это утвер¬ 

ждаютъ нѣкото^шѳ охотники), хотя неоднократно наблюдалъ 

ихъ достающихъ гнѣзда на вершинахъ довольно высокихъ 

кустарниковъ. Для этого змѣя становится почти вертикально, 

обвивая своими кольцами вѣтви куста, на которомъ помѣщено 
гнѣздо. 

Нѣкоторые изъ видѣнныхъ и добытыхъ мною экземпля¬ 

ровъ 2. сагЪопагіа достигали болѣе двухъ аршинъ длины при 
толщинѣ въ 2 дюйма. Цвѣтъ ихъ блестящій черный съ метал¬ 

лическимъ отливомъ, переходящій на брюшной части въ сталь¬ 

ной. 

1) Змѣя именно этого вида была однажды извлечена мною изъ же¬ 

лудка крупнаго ужа 2. детопепзіз у. сагЪопагіа. 



141 

Яатепіз пшптііѳг Веизз. 

2ат. гаѵегдіегі, Ткібтвам, іос. сіЦ р. 144. 

№ 8969. Юго-западн. берегъ Мертваго моря 26. IV. 97, 

„ 8970. Іерихонъ.27. III. „ 

„ 8971. Моавія. 3. V. „ 

„ 8972. Окрестности Хеврона  .22. IV. „ 

Я лишь изрѣдка встрѣчалъ эту змѣю въ теченіе марта на 

Іерихонской равнинѣ и въ низменныхъ частяхъ Заіорданской 

области, но начиная съ конца этого мѣсяца и въ особенности 

въ апрѣлѣ и маѣ описываемый ужъ появлялся въ огромномъ 

количествѣ и сдѣлался одной изъ самыхъ обыкновенныхъ 

змѣй. Не говоря уже о низменности Эль Гхоръ, въ нѣкоторыхъ 

мѣстностяхъ которой (долина нижняго Іордана, окрестности 

Іерихона, устье Уади Нишринъ, Уади Хесбанъ, Уади Эль 

Кельтъ и др.) преимущественно покрытыхъ растительностью, 

эта змѣя встрѣчается въ громадномъ количествѣ, но и въ 

остальныхъ частяхъ страны, вездѣ, гдѣ только я экскурсиро- 

валъ, я постоянно находилъ въ изобиліи данный видъ. Онъ 

обыкновененъ повсемѣстно между Іерусалимомъ и Хеврономъ 

и далѣе въ богатыхъ растительностью Идумейскихъ горахъ къ 

востоку почти до Енгедди. Между Кѳракомъ и Мадебай это 

также одна изъ самыхъ обыкновенныхъ змѣй, равно какъ въ 

лѣсистыхъ горахъ окрестностей Сальта, а также въ долинѣ 

средняго Іордана — устья Уади Адингюнъ, Рудмебъ, Нахръ 

Зерка и др. 

Рѣдко можно встрѣтить эту красивую змѣю въ голыхъ 

безплодныхъ скалахъ — она предпочитаетъ мѣста съ богатой 

растительностью, хотя бы покрытыя кустарниками и травой, 

а въ особенности влажные берега рѣчекъ, низины, заросшія 

тростникомъ и кустами и кое-гдѣ возвышающимися деревьями. 

Поэтому то главнымъ образомъ эта змѣя распространена въ 

Іерихонской равнинѣ, болѣе подходящей по своимъ мѣстнымъ 

условіямъ для нея. 

Этотъ видъ ужа, не отличаясь такой смѣлостью, какъ 

предшествующій, не уступаетъ ему въ подвижности. Очень 

рѣдко, въ особенности въ жаркое время дня, можно видѣть эту 

змѣю, неподвижно лежащею, свернувшись кольцомъ гдѣ - нп- 

будь въ травѣ, между камнями. Но большую часть дня она про¬ 

водитъ въ постоянномъ движеніи. Съ необычайной ловкостью 
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взбирается эта змѣя на деревья, гдѣ неоднократно я ее наблю¬ 

далъ охотившуюся за хамелеонами и птичьими яйцами, вско- 

рабкивается на крыши домовъ по приставленнымъ къ стѣнѣ 

лѣстницамъ и даже просто жердинамъ и предпринимаетъ 

набѣги на ласточкины гнѣзда, опустошая ихъ до тла: — яйца, 

молодые цтенцы, если они есть, и даже старыя птицы — все 

поѣдается, и насытившаяся змѣя тутъ же свертывается клуб¬ 

комъ и засыпаетъ. Я не разъ видѣлъ этого ужа, спускающагося 

съ крышъ построекъ, находящихся въ самомъ Іерусалимѣ, по 

водосточнымъ трубамъ, а однажды убилъ маленькую змѣйку 

этого вида, ползущую по дорожкѣ садика Палестинской по¬ 

стройки въ двухъ шагахъ отъ входной двери. Энергичныя 

преслѣдованія ея со стороны двухъ павлиновъ выдали мнѣ 

маленькаго разбойника. Я не знаю, поѣдаетъ-ли описываемая 

змѣя себѣ подобныхъ, но всевозможныя ящерицы (Еитссез 
зсііпегсіегі. Сішісісіез осеііаіиз, Егетіаз диііиіаіа, Ріуосіасіуіиз ІоЪаіиз 
и др.) безпощадно ею истребляются. Въ желудкѣ одного изъ 

добытыхъ экземпляровъ заключалось до восьми разнообразныхъ 

ящерицъ, преимущественно различныя Зсіпсісіае. Самыя мелкія 

млекопитающія также находятся не въ безопасности, а для 

птицъ наша змѣя является прямо бпчемъ, благодаря своему 

искусству лазать по деревьямъ. 

СоеІореШз Іасегѣіпа ЛѴаоь. 

СоеІореШз Іасегііпа, Тктзткам, іос. ей., р. 145. I. ѣаЪ. XIV. 

№ 8980. Мадеба. 4. V. 1897. 

„ 8981. Іерусалимъ ... 29. IV. „ 

„ 8982. „ ... 19. III- „ 

Эта змѣя наблюдалась мною всюду въ горахъ и пусты¬ 

няхъ, но нигдѣ въ мѣстностяхъ, богатыхъ растительностью. 

Обнаженныя равнины, холмы, изобилующіе скалами и покрытые 

массою голыхъ камней, безплодные и сухіе, наконецъ песчаныя 

пли солончаковыя низины, изрѣзанныя оврагами и изрытыя 

глубокими трещинами, поросшими чахлыми кустиками тамари¬ 

сковъ и другихъ растеній, свойственныхъ пустынной флорѣ — 

вотъ мѣстности, наиболѣе охотно избираемыя описываемою 

змѣею для своего мѣстожительства. Она охотно селится и вблизи 
жилыхъ строеній, въ особенности, если вблизи находятся 

какія-либо разрушенныя, каменныя зданія и вообще, если ихъ 
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окрестности изобилуютъ камнями. Я изъ своихъ наблюденій 

убѣдился, что камень составляетъ необходимое условіе для на¬ 

хожденія описываемой змѣи, которая, можно сказать, является 

его спутникомъ. Въ мѣстностяхъ, изобилующихъ этими змѣями 

(пустынныя области Іорданской долины, западное и восточное 

побережья Мертваго моря и др.) подъ каждою большою грудою 

камней при благопріятныхъ условіяхъ и въ извѣстный періодъ 

времени (приблизительно начиная съ половины марта и далѣе) 

можно встрѣтить ее лежащую, свернувшись клубкомъ. При 

всей своей раздражительности С. Іасегііпа, повпдимому, никогда 

не нападаетъ ни на человѣка, ни на крупныхъ животныхъ, а 

старается при малѣйшей возможности скрыться. 

Питается наша змѣя различными ящерицами, мелкими 

змѣями (иногда глотаетъ молодыхъ особей своего вида), пти¬ 

цами — это страшный врагъ различныхъ жаворонковъ, чекка- 

новъ, молодыхъ куропатокъ (Ат. Ігеуі и СассаЫз сігисаг) и т. п., 

а также весьма часто нападаетъ на мелкихъ млекопитающихъ— 

мышей, молодыхъ Асотіз, Агѵісоіа, Т)іриз и т. п. Неоднократно 

случалось мнѣ наблюдать довольно оригинальную охоту ея за 

крупными Огііюріега. Такъ однажды на западномъ берегу 

Мертваго моря близъ Расъ-ель-Фесха я былъ свидѣтелемъ, 

какъ крупный экземпляръ С. Іасегііпа глоталъ одну за другой 
нелетающую саранчу (АсгШіит регедгіпит), массою подви¬ 

гавшуюся по пустынѣ. Жадность змѣи не имѣла границъ. Она 

хватала иногда заразъ по двѣ штуки и не всегда брала тѣхъ, 

которые были около нея, а почему-то перебрасывалась въ сто¬ 

рону, хватая довольно далеко подчасъ отъ нея отстоящихъ. 

Вообще же насѣкомыхъ я рѣдко находилъ въ желудкахъ из¬ 

слѣдованныхъ особей этого вида (однажды я вытащилъ у одной 

змѣи чернаго червя изъ рода Аѵііиз, а также небольшую сколо¬ 

пендру) и полагаю, что ими описываемыя змѣи питаются лишь 

въ исключительныхъ случаяхъ. 

Я никогда не видалъ, чтобы она лазала по деревьямъ, но 
не разъ наблюдалъ эту змѣю, взбирающуюся по откосамъ овра¬ 

говъ довольно крутыхъ или вверхъ по отвѣснымъ утесамъ, 

пользуясь для этого каждой неровностью камня, каждой щелью, 

выступомъ плп шероховатостью. 

Тѣ факты, которые мнѣ извѣстны объ укушеніяхъ этою 

змѣею, заставляютъ меня утверждать, что въ пныхъ мѣстахъ, 

наиболѣе жаркихъ, напр. побережья Мертваго моря, Іерпхон- 
Ежѳгодп. Зоол. Муз. 1898. Ю 
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ская равнпна п вообще полутропическая Іорданская долпна съ 
нестерппмымп лѣтними жарами, доходящими до 50 и болѣе гра¬ 

дусовъ Реомюра, С. Іасегііпа безусловно опасна не только для 
собакъ, ословъ и т. д., но и для человѣка, а при неблагопріят¬ 

ныхъ обстоятельствахъ ея укушенія дѣйствуютъ на укушен¬ 

ныхъ,въ особенности дѣтей,прямо смертельно. Я знаю нѣсколько 

случаевъ смертельнаго исхода между укушенными арабчатами 

возрастомъ отъ 2 до 3 лѣтъ. 

Приведу еще нѣсколько примѣровъ: 1) У одного изъ 

моихъ іерихонскихъ знакомыхъ арабовъ жила молодая газель 

(О-аяеІІа йог саз), которую укусила крупная С. Іасегііпа. Животное 

умерло спустя сутки послѣ укуса. Змѣя была убита и консер¬ 

вирована мною. Повидпмому, газель была укушена въ двухъ 

или трехъ мѣстахъ, а случилось это въ одинъ изъ страшныхъ 

знойныхъ дней, которые только и мыслимы въ Іерихонской 

равнинѣ. 

2) У одного изъ англичанъ - охотниковъ, пріѣзжавшихъ 

нынѣшнимъ лѣтомъ въ Палестину, въ качествѣ туриста 

(г. Р. Іостеръ), былъ укушенъ молодой щенокъ. Собака, не смотря 

на помощь, положимъ, несовсѣмъ своевременную, издохла 

въ конвульсіяхъ черезъ два дня. Вотъ примѣры, извѣстные 

лично мнѣ; я уже не буду приводить цѣлый рядъ подобныхъ 

случаевъ, слышанныхъ отъ людей, вполнѣ заслуживающихъ 

довѣрія и безпристрастныхъ. Замѣчу еще, что лица, знакомыя 

съ этимъ видомъ въ горныхъ областяхъ страны, слѣдовательно 

съ болѣе умѣренной температурой, не смотря на инстинктивную 

боязнь, питаемую къ нему, не могли привести ни одного при¬ 

мѣра, подобнаго выше мною указаннымъ. 

С. Іасегііпа встрѣчалась мнѣ по всей низменности Ель 
Гхоръ2), въ особенности въ сѣверныхъ частяхъ — по побе¬ 

режьямъ Мертваго моря, въ Іерихонской равнинѣ, обоимъ 

берегамъ Іордана (болѣе обыкновенна на лѣвомъ — въ водо¬ 

раздѣлѣ между Уадп Ннмирпнъ и Уади Хесбанъ). Въ окрест¬ 

ности Іеіэусалима это также весьма обыкновенная змѣя, въ 

особенности въ горахъ на востокѣ отъ города. Вблизи Виѳлеема 

п Беитъ-Джалы попадалась значительно рѣже, но, повпдимому, 

обыкновенна въ горной области, впускающейся отъ Хеврона 

2) Включая сюда и долину Ель Арабахъ на южномъ берегу Мертваго 
моря. 
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къ Енгѳддп. Въ Моавіп наблюдалась неоднократно при переходѣ 

отъ Керака къ Мадѳбѣ (Уади Модшнбъ, Рабба Моны). Видѣлъ 

нѣсколько экземпляровъ въ окрестностяхъ послѣдней въ на¬ 

чалѣ іюня; при путешествіи по Заіорданской области наблю¬ 

далась между Аммономъ и Сальтомъ, но нигдѣ не попадалась 

къ сѣверу отъ послѣдняго, хотя, быть можетъ, этому способ¬ 

ствовало то обстоятельство, что изслѣдованія здѣсь велись безъ 

особенной тщательности въ виду быстроты передвиженія. 

С. Іасегііпа весьма сильно варьируетъ въ окраскѣ. Очень крупные 

экземпляры однотоннаго красно-бураго цвѣта, болѣе интенсив¬ 

наго на сппнѣ п безъ малѣйшаго намека на многочисленныя 

продолговатыя пятна, расположенныя рядами по бокамъ болѣе 

молодыхъ. 

Въ пмѣющпхъ сѣроватый оттѣнокъ скалахъ между Маръ 

Саба п берегомъ Мертваго моря, а также въ окрестностяхъ 

Виѳлеема я находилъ описываемыхъ змѣй, имѣющихъ одно¬ 

образную сѣроголубоватую окраску, близко подходящую къ 

колориту обитаемой мѣстности. Она настолько походитъ на 

цвѣтъ окружающихъ камней, что замѣтить змѣю, смирно ле¬ 

жащую между послѣдними, весьма трудно, равно какъ и особей 

съ буроватой окраской, близко подходящей къ цвѣту пустыни, 

въ каковыхъ вторая раздновпдность встрѣчается. 

ТагЪорЬіз Іаііах Еьеізсн. 

ТасЪутепіз ѵіѵсіх, Тяізткам, іос. сіі., р. 145. 

№ 8983. Іерусалимъ 10. III. 97. 

№ 8984. „ 2. ІУ. „ 

Эта красивая змѣя попадалась мнѣ всюду въ мѣстностяхъ, 

изобилующихъ камнемъ — тамъ, гдѣ полуразрушенныя необи¬ 

таемыя каменныя зданія, плитняковыя стѣны, заросшія кустар¬ 

никомъ и глухимъ колючимъ бурьяномъ. Вотъ почему она въ 

громадномъ количествѣ наблюдалась мною въ окрестностяхъ 

Іерусалима, Виѳлеема и Бейтъ Джалы, въ горахъ Ханъ-ель- 

Ахмара и вообще въ Іудейской горной странѣ — Маръ Саба, 

Енъ Неби Муса, Джебель Коралталы и т. и. мѣстностяхъ, вы¬ 

полняющихъ вышеуказанныя условія. Довольно рѣдка эта 

змѣя въ посѣщенныхъ частяхъ Заіорданской области, окрест¬ 

ностяхъ Мадебы, Сальта, Аммона и нигдѣ не встрѣчалась въ 
10* 
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Моавіи. Что касается низменности Ель Гхоръ, то здѣсь я встрѣ¬ 

тилъ описываемый видъ лишь однажды 1. IV. въ Іерихонской 

равнинѣ близъ Айнъ Султана и больше нигдѣ не наблюдался. 

Во всей изслѣдованной области эта змѣя является однимъ 

изъ характерныхъ представителей горной фауны и рѣшительно 

избѣгаетъ низменностей. Такъ, не смотря на самые тщательные 

поиски, я нигдѣ не встрѣчалъ ея въ предѣлахъ Ель Гхора — 

ни въ Іерихонской равнинѣ въ собственномъ смыслѣ (экземпл., 

указанный выше, добытъ на склонахъ Іудейскихъ горъ, окай¬ 

мляющихъ равнину съ запада, и вѣроятно случайно попалъ 

сюда, съ Джебель Каралтала, господствующей надъ долиной 

Іордана), ни по берегамъ Мертваго моря, ни въ низменныхъ 

частяхъ Заіо^щанской области, прилегающихъ къ лѣвому берегу 

р. Іордана. Я имѣлъ возможность довольно близко ознако¬ 

миться съ образомъ жизни „кошачьей змѣи“ и вынесъ о ней 

впечатлѣніе, какъ о чрезвычайно инертномъ, неподвижномъ 

животномъ, ведущимъ скрытный образъ жизни. Это — по пре¬ 

имуществу ночное и вообще сумеречное животное. Любимымъ 

ея мѣстопребываніемъ въ продолженіе дня служатъ заброшенныя 

глухія развалины какого-нибудь каменнаго зданія, гроты и пе¬ 

щеры, изобилующіе тѣнистыми уголками — нишами, щелями, 

выбоинами, гдѣ можно было бы во время дневного зноя найти 

тѣнь и прохладу, которую такъ любитъ наша змѣя. 

Рисунокъ спины въ данномъ случаѣ настолько подходитъ 

подъ общій колоритъ испещренныхъ трещинами камней, что 

отличить змѣю отъ послѣднихъ иногда нѣтъ возможности, тѣмъ 

болѣе, что она сохраняетъ полную неподвижность по цѣлымъ 

часамъ, а кромѣ того избираетъ мѣстомъ отдохновенія тѣневую 

часть стѣны. 

Мнѣ никогда не удавалось найти въ желудкахъ изслѣдо¬ 

ванныхъ змѣй мелкихъ млекопитающихъ, какъ-то мышей, по¬ 

левокъ и т. и., но однажды я нашелъ у одного большого экзем¬ 

пляра крошечнаго жаворонка. Главнымъ же образомъ пищею 

кошачьей змѣи служатъ различныя, преимущественно мелкія, 

ящерицы — главнымъ образомъ Нетісіасіуіиз іигсісиз, Орігіорз 
еіедапз, Ьасегіа, Сішісісіез осеііаіиз и др. Не пренебрегаетъ она 

и нѣкоторыми насѣкомыми, въ особенности предпочитая прямо¬ 

крылыхъ. Арабы считаютъ ТагЪ. /аііах очень ядовитой и гово¬ 

рятъ, будто бы иногда отъ укушенія этою змѣею умираютъ до¬ 

вольно крупныя животныя — зайцы, кролики и даже собаки. 
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Я лпчно дѣлалъ опыты надъ крупными ящерицами, пуская въ 

ящпкъ къ змѣѣ большихъ Зіеіііо ѵиідагіз и Еиѵгесез зсЪпеШегі. 

Животныя умираютъ около трехъ минутъ спустя послѣ укуса. 

Ьаіѳ Ілхх. 

Шуа Тгсуе, Ткібтеам, Іос. сіЦ р. 146. 

Эта страшная змѣя была встрѣчена мною два раза. Первый 

разъ я совершенно случайно наткнулся на громадный экзем¬ 

пляръ кобры, экскурсируя по лѣвому берегу Іордана въ неда¬ 

лекомъ разстояніп отъ Мертваго моря. 

Второй разъ я убилъ также довольно крупную кобру 

(около 2 арш. длпны) на западномъ берегу Мертваго моря въ 

песчаной пустынѣ близъ Айнъ Тэрабе. 

ЕсЪіз сагіпаіиз Зснхеш. 

ЕсЫз агепгсоіа, Тківткам, іос. сіѣ., р. 147. 

Іерихонъ. 27. III. 97. (попорченный экземпляръ). 

Я встрѣчалъ эту въ высшей степенп ядовитую змѣю 

исключительно въ низменности Ель Гхоръ — въ окрестностяхъ 

Іерихона по сѣверному, побережью Мертваго моря и близъ 

Джебель Іедумъ на южномъ. 

Ѵагашіз ёгізеиз Башъ 

Рзаттозаигиз веіпсиз, Теівткам, Іос. сіѣ., р. 148. 

Я только два раза пмѣлъ случай наблюдать этого варана, 

а именно на берегу Мертваго моря въ Енгедди (это мѣсто упо¬ 

минаетъ также и г. Тристрамъ) 22. IV. и въ Моавіи, между 

Кѳракомъ и Рабба Моавомъ. Въ послѣдней онъ, повндимому, не 

рѣдокъ. 

Ъасегіа пшгаііз Ьаик. 

Еооіоссс тигсйіз, Теівткам, Іос. сіѣ., р. 149. 

№ 8995. Окрестности Хеврона.22. IV. 97. (4 экз.). 

„ 8996. Южн. берегъ Мертваго моря 26. IV. 97. (2 экз.). 
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Трудно найти въ западной Палестинѣ мѣсто, гдѣ нельзя 

было бы увидѣть эту ящерицу. Я находилъ ее въ громадномъ 

количествѣ во всей горной области Іудеи и Идумеи (окрести. 

Іерусалима, Виѳлеема, Маръ Сабы, Хеврона, Енгѳдди и др.), гдѣ 

эта ящерица служитъ однимъ изъ типичнѣйшихъ представи¬ 

телей мѣстной фауны. Что касается низменности Ель Гхоръ, то 

здѣсь X. тигаііз наблюдалась лишь однажды въ количествѣ 
трехъ экземпляровъ — въ окрестностяхъ горъ Сапфи, на юж¬ 

номъ берегу Мертваго моря, но нигдѣ не найдена въ осталь¬ 

ныхъ частяхъ низменности, ни въ Іерихонской равнинѣ, ни 

въ низкихъ частяхъ Заіорданья. Въ Моавіи также эта ящерица 

мнѣ нигдѣ не встрѣчалась, равно какъ и въ посѣщенныхъ 

областяхъ Заіорданскоп горной страны. 

Тамъ, гдѣ встрѣчается стѣнная ящерица, ее можно найти 

вездѣ — и въ безплодныхъ скалахъ вдали отъ человѣческаго 

жилья (хотя нужно прибавить, что наша ящерица ищетъ обще¬ 

ства человѣка), и въ маслинныхъ рощахъ, и въ большихъ го¬ 

родахъ и селеніяхъ. Въ Іерусалимѣ, напримѣръ, она нерѣдко 

наблюдалась мною въ жилыхъ строеніяхъ и городскихъ садахъ. 

АсапШосІасіуІиз Ігізігаті Сгіштн. 

№ 9001. Керакъ, Моавія. 29. IV. 97. 

„ 9002. Рабба Моавъ, Моавія. 1. V. „ 

„ 9003. Уади Адшлгонъ, Заіорданская обл. 9. V. „ 

Этотъ видъ, описанный Гюнтеромъ по экземплярамъ изъ 

Сиріи за послѣдніе годы, является новымъ въ спискахъ реп¬ 

тилій палестинской фауны. 

Экземпляры, привезенные мною, добыты въ Моавіи между 

Керакомъ и Мадебой. Держится эта ящерица главнымъ обра¬ 

зомъ проѣзжихъ дорогъ въ каменистыхъ и глинистыхъ мѣстно¬ 

стяхъ, поросшихъ травой п мелкими, но густыми кустиками. 

Егѳтіаз &иМи1аіа Ъюнт. 

Егетісіз диЫиІаіа, Тківткам, іос. сіЦ р. 150. 

№ 9004. Сѣверный бер. Мертваго моря. 18. III. 97. (3 экз). 

Этотъ видъ найденъ мною исключительно въ сѣверныхъ 

частяхъ низменности Ель Гхоръ — въ Іерихонской равнинѣ, 
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по берегамъ Мертваго моря (на западномъ прослѣженъ до Айнъ 

Тэрабѳ, на восточномъ совсѣмъ не наблюдался п оченъ много- 

числененъ по всему сѣверному побережью) п окрестностяхъ 

Абу Обедэ на лѣвомъ берегу ср. теченія р. Іордана. 

ОрЬіорз ѳіе&апз Мехеткіез. 

ОрЫорз ёіедапз, Ткібтвам, іос. сіі., р. 150. 

№ 8997. Керакъ Моавія.29. IV. 97. (4 экз.). 
„ 8998. Ель Халиль. 20. IV. „ (6 „ ). 
„ 8999. Ель Азаріэ (окр. Іерусалима) 26. V. „ (4 „ ). 
„ 9000. Раббатъ Аммонъ. 5. V. „ (6 „ ). 

Эта маленькая ящерица наблюдалась мною всюду въ по¬ 

сѣщенныхъ мѣстностяхъ — я не знаю мѣста, гдѣ бы нельзя 

было найти ея. Даже въ Іерихонской долинѣ я добылъ два 

экземпляра (въ долинѣ Іордана она безусловно рѣдка и Три¬ 

страмомъ даже вовсе здѣсь не найдена), правда невдалекѣ отъ 

горъ. Что же касается окрестностей Іерусалима, Хеврона, Ке- 

рака, Мадебы и Сальта (я привожу наиболѣе выдающіеся гео¬ 

графическіе пункты, разсѣянные по всей горной области, во¬ 

шедшей въ районъ моихъ экскурсій), то они положительно 

кишатъ этими ящерицами. 

О. еіедапз изъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ палестинскихъ 
ящерицъ наиболѣе другихъ обладаетъ способностью къ авто¬ 

томіи вмѣстѣ съ Сіі. осеііаіиз. 

МаЪиіа ѵіііаіа Оыѵ. 

Еиргерез ѵіііаіиз, Ткібткам, іос. сіі., р. 151. 

№ 9006. Ель Халиль. 20. IV. 97. 

Наблюдалась въ небольшомъ количествѣ близъ Маръ Саба 

и въ окрестностяхъ Хеврона — въ горахъ между послѣднимъ 

и Бели-Нопмъ (Кафарбаруха), откуда имѣю одинъ экземпляръ. 

Еитесез всЪпеісІѳгі Байб. 

Еитееез раѵітепіаіиз, Тшбткам, іос. сіі., р. 152. 

№ 9005. Джебель Оша (страна Оііеасі). 8. V. 97. 
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Найдена на всемъ Моавптскомъ горномъ плато, отъ Ке- 

рака до Мадебы, всюду въ Заіорданской области въ водораздѣлѣ 

между системой мелкихъ уади, впадающихъ въ Іорданъ близъ 

его устья (уади Хесбанъ, Кефренъ и др.) и Нахръ Зерка. 

Обыкновенна въ сѣверныхъ частяхъ низменности Ель Гхоръ — 

долина средняго Іордана, Іерихонская равнина и сѣверозап. 

побережье Мертваго моря, и лишь однажды наблюдалась на 

юго-восточномъ берегу послѣдняго. Въ окрестностяхъ Іеруса¬ 

лима, Виѳлеема и Хеврона болѣе обыкновенна, чѣмъ гдѣ-либо. 

СЬаІсійез осеІІаШз Еокзк. 

(хопдуііиз осеііаіиз, Ткійткам, іос. сіЦ р. 152. 

№ 9007. Іерихонъ. 4. VI. 97. (3 экз.). 
„ 9008. „    4. VI. „ (4 „ ). 

„ 9009. Раббатъ Аммонъ (Заіорданье) .... 5. V. „ (5 „ ). 

Когда я пріѣхалъ въ Іерихонъ п объявилъ арабчатамъ, 

что за каждую принесенную „сахліэ“ (мелкая ящерица) и 

„раддаа“ (крупная) я буду платить по сахтуду — немного 

болѣе полкопѣйки на наши деньги, а за „хайи“ — змѣя — по 

двѣ и по три металика (металпко = 21/,, коп.), то на слѣдующій 

день у меня оказалось 183 ящерицы, изъ которыхъ только три 

или четыре были Егетіаз диііиіаіа. Остальныя всѣ принадлежали 

СІі. осеііаіиз. Я привелъ этотъ случай, чтобы показать, насколько 

многочисленна эта ящерица въ Іерихонской равнинѣ. Я встрѣ¬ 

чалъ ее еще близъ Аммона, въ окрестностяхъ Іерусалима и 

Бели Напмъ, но въ ограниченномъ количествѣ (апрѣль, мартъ, 

май). 

Любимымъ мѣстопребываніемъ нашей ящерицы служатъ 

каменистыя сухія равнины, густо заросшія колючими травами 

и кустарниками. Любитъ она также песокъ, но непремѣнно 

должны быть камнп по его поверхности; гдѣ нѣтъ камней, я не 

встрѣчалъ СІі. осеііаіиз. 
Эта ящерица обладаетъ столь сильно развитой способ¬ 

ностью автотоміп, что лпшь у 2, 3°/о всѣхъ экземпляровъ, 

бывшихъ у меня въ рукахъ (а пхъ было не менѣе трехъсотъ), 

оказались длинные хвосты, что служитъ доказательствомъ того, 

что они никогда не были отломаны. У огромнаго же большин¬ 

ства на мѣстѣ хвоста былъ короткій конусообразный придатокъ, 

иногда раздвоенный. Разнообразіе въ окраскѣ безконечное. 
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Ріуосіасіуіиз 1оЪа1;и8 О-еоеек. 

Ріуосі. Тіаззеідигзіі, Ткізтвам, Іос. сіі., р. 153. 

№ 9010. Сѣверн. берегъ Мертваго моря. 24. ІІГ. 97. 

Этотъ любопытный гекко очень обыкновененъ въ Іудей¬ 

скихъ горахъ — окрестности Іерусалима, Маръ Саба, Бнттира, 

горный кряжъ Ханъ-ель-Ахмара, Джебель Каранталъ и побе¬ 

режье Мертваго моря; кромѣ того, нерѣдокъ въ Заіорданскихъ 

горахъ (районъ Мадеба-Сальтъ-Нахръ Зерка) и на Моавптскомъ 
плоскогорьѣ. Въ особенности часто онъ встрѣчается, невиди¬ 

мому, въ долинѣ Уади Дра, Асальтъ и Ель Керака, а также въ 

ущельѣ Арлолскаго потока. А. X. Чаликовъ нашелъ его близъ 

Назарета. Я наблюдалъ эту ящерицу въ самыхъ разнообразныхъ 

мѣстностяхъ и прп самыхъ разнообразныхъ обстановкахъ. Она 

одинаково обыкновенна, какъ въ дикихъ, необитаемыхъ пу¬ 

стынныхъ скалахъ, вдали отъ всякаго человѣческаго жилья, 

такъ и внутри послѣдняго, въ домахъ европейцевъ и въ жал¬ 

кихъ лачугахъ и землянкахъ бедуиновъ. 

Я не разъ находилъ яйца Рі. ІоЪаіиз — всегда но два въ 

углубленіяхъ скалы. Яйца овальной формы съ крѣпкой бѣлой 

матовой скорлупой, которая растворяется въ формалинѣ. 

Я дѣлалъ нѣкоторые опыты надъ пойманными гекко съ 
цѣлью убѣдиться, дѣйствительно-лп нижніе лопасти ихъ паль¬ 

цевъ покрываются клеевымъ веществомъ, что даетъ возможность 

ящерицамъ бѣгать по гладкимъ поверхностямъ и даже вверхъ 

ногамп. Самаго клейкаго вещества я никогда не замѣчалъ, но 

когда мазалъ пальцы растворомъ кислоты, сѣрной преимуще¬ 

ственно, которая была подъ руками, то пущенныя на свободу 

животныя первое время не могли взбираться по гладкой по¬ 

верхности и обрывались. Было бы интересно повторить эти 

опыты, крайне не совершенные, и убѣдиться, дѣйствительно-лп 

это такъ или же мои наблюденія имѣютъ чисто случайный 

характеръ. 

Нетісіасіуіив Іигсісиз Ілкк. 
НетіЛ. ѵеггисиіаіиз, Ткізткам, Іос. сіі., р. 153. 

№ 9012. Іерусалимъ... 20. III. 97. 

„ 9011. Сѣв. берегъ Мертваго моря. 24. III. 97. (2 экз.). 

Наблюдался на юго-восточномъ берегу Мертваго моря, 

близъ Іерусалима, въ окрестностяхъ Хеврона, всюду въ Іери¬ 

хонской равнинѣ и вообще долинѣ Іордана. 
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Зіѳпосіасіуіид ^иійаіиз Сиѵ. 

ВіепоЛ. диііаіиз, Ткізткам, іос. сіѣ., р. 163. 

Л» 9014. Сѣверное побережье Мертваго моря. 24. III. 97. (4 экз.). 

Найденъ въ ограниченномъ количествѣ по сѣверному и 

западному побережьямъ Мертваго моря. Нпгдѣ не наблюдался 

южнѣе Расъ-ель-Фесха. Болѣе обыкновененъ чѣмъ гдѣ - либо 

въ окрестностяхъ Іерихона. 

А^аша ги<1ега1;а Оыѵ. 

Тгареіиз гийегаіиз, Ткізткам, іос. сіЦ р. 154. 

№ 8992. Юго-восточн. бер. Мертваго моря . 26. IV. 97. 

„ 8993. Керакъ Моавія. 29. IV. „ (2 экз.). 
„ 8994. Рабба Моавъ. 1. V. „ 

Я встрѣчалъ эту ящерицу лишь въ Моавіи, гдѣ она всюду 

обыкновенна, въ особенности въ степи между Керакомъ и Ма- 

дебой по линіи проѣзжей дороги, которой мы слѣдовали во 

время путешествія (Керакъ, Рабба Моавъ, Кафъ Рабба, Уади 

Мадишбъ, Ароиръ, Уади Хейданъ, Дибалъ, Мадеба), и въ За- 

іорданскихъ горахъ въ районѣ: Сальтъ-Амманъ и Абу Абедэ. 

Больше нигдѣ этотъ видъ не наблюдался. 

8ѢѲІ1ІО ѴПІ^агІЗ Бате. 

Віеіііо согсіуііпа, Ткізткам, іос. сіі., р. 154. 

№ 9985. Рабба Моавъ Моавія. 1. V. 97. (2 экз.). 
„ 9986. „ „ „   „ „ „ (2 „ ). 

и 9987. „ „ „   )) я >: )) )• 

„ 9988. Керакъ „ „  28. IV. 97. (2 „ ). 

„ 9989. Елеоыъ — окр. Іерусалима 10. V. „ (1 „ ). 

„ 9990. Виѳанія „ „ 8. V. „ (3 „ ). 

„ 9991. Южн. берегъ Мертваго моря 25. IV. „ (1 „ ). 

Число привезенныхъ мною экземпляровъ этой ящерицы 

(около 50) показываетъ, насколько она обыкновенна. Дѣйстви¬ 

тельно, это одно изъ обыкновеннѣйшихъ пресмыкающихся, 

которыхъ мнѣ удалось наблюдать. Она обыкновенна всюду, за 

исключеніемъ низменности Ель Гхо]зъ, гдѣ я не видѣлъ ни 

одного экземпляра, что вполнѣ понятно — стелліонъ исключи- 
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тельно горная ящѳрпца. Особенно много ихъ появляется, на¬ 

чиная съ первыхъ чиселъ апрѣля. Въ это время я массами 

наблюдалъ „хердоловъ“, какъ пхъ повсемѣстно называютъ 

арабы, въ самомъ Іерусалимѣ, въ особенности во дворѣ Мечети 

Омара. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Заіорданья это — почти 

единственное животное, оживляющее ландшафтъ. 

8іеШо ѵиідагіз, живущій въ Моавіи, рѣзко отличается отъ 

своихъ сородичей изъ другихъ частей страны, по слѣдующимъ 
признакамъ: 

1) Всѣ моавитскія особи 81. ѵиідагіз болѣе или менѣе 
между собою сходны и не отличаются другъ отъ друга, какъ 

это мы видимъ среди экземпляровъ изъ западной Палестины. 

2) Онѣ отличаются отъ послѣднихъ слѣдующими постоян¬ 

ными признаками, присущими лишь ящерицамъ этого вида 
живущимъ въ Моавіи: 

а) у каждаго экземпляра на горлѣ имѣется охристо¬ 

желтое пятно, которое отсутствуетъ у особей, живущихъ 
за предѣламп Моавіи. 

V) Подобныя же охристо-желтыя пятна весьма пра¬ 

вильной формы расположены вдоль спинного хребта, на¬ 

чиная отъ затылка до основанія хвоста. 

с) Окраска моавійскпхъ Зіеіііо ѵиідагіз болѣе или 
менѣе постоянна; она характеризуется темно-фіолето¬ 

вымъ цвѣтомъ спины, на которомъ рѣзко выдѣляются по¬ 

перечныя хребтовыя желтыя пятна. 

СЪатаеІеоп ѵиідагіз Пато. 

СТмтаеІ. ѵиідагіз, Тнівткам, іос. сіѣ., р. 154. 

№ 9016. Іерусалимъ. 10. III. 97. (3 энз.). 
„ 9017. Уади ель Моджибъ (Моавія) 1. У. 97. (1 „ ). 

Хамелеонъ очень обыкновененъ во многихъ частяхъ до¬ 

лины Іордана, въ особенности въ Іерихонской равнинѣ, въ 

Іерусалимѣ, окрестностяхъ Виѳлеема и Бейтъ Джалы, близъ 

Хеврона, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Моавіи (Уади Моджибъ) 

и Заіорданской горной страны. Однимъ словомъ, распростране¬ 

ніе его можно формулировать такъ: всюду, гдѣ есть древесная 

растительность, вблизи воды — есть хамелеоны, количество 

которыхъ зависитъ отъ рода растительности. Въ особенности 



— 164 — 

онъ любитъ оливковыя деревья, поэтому особенно многочисле- 

ненъ въ окрестностяхъ Виѳлеема, Іерихона, вѣроятно Сальта, 

но главнымъ образомъ онъ распространенъ въ огромномъ ко¬ 

личествѣ въ яффскихъ садахъ. 

Игра цвѣтовъ у хамелеоновъ или „хербанэ“, какъ ихъ на¬ 

зываютъ арабы, удивительна, особенно въ ясный, жаркій день. 

Стоитъ накрыть животное желтымъ, чернымъ, коричневымъ или 

зеленымъ платкомъ, чтобы заставить его принять соотвѣтствен¬ 

ную окраску. Даже положенные въ спиртъ или формалинъ они 

мѣняютъ ее. Я накрывалъ банку со спиртомъ, въ который былъ 

только что опущенъ хамелеонъ, зеленымъ и желтымъ платкомъ, 

и пресмыкающееся дѣлалось изъ коричневато-сѣраго, какимъ 

было раньше, ярко-зеленымъ и желтымъ. Оставляя банку на¬ 

крытою подобными тканями, я достигалъ интересныхъ резуль¬ 

татовъ. Хамелеоны умирали, принявъ ту окраску, которая под¬ 

ходила подъ цвѣтъ ткани, коей былъ накрытъ сосудъ. Но че¬ 

резъ нѣсколько часовъ послѣ смерти, снова они дѣлались 

буровато-сѣрыми и сохраняли этотъ цвѣтъ навсегда. 

Арабы называютъ хамелеона — „хѳрбанэ“, русскіе — 

„богомолами^, находя въ немъ сходство съ поклонникомъ во 

время молитвы. 

ТезЪшіо іЬѳга Раьь. 

Тевіийо іЪега, Ткізткам, іос. сіі., р. 156. 

№ 9016. Іерихонъ. 1897. (3 экз.). 

Это единственная изъ наземныхъ черепахъ, которая на¬ 

блюдалась мною въ большомъ количествѣ по берегамъ Мертваго 

моря, въ особенности по сѣверо-западному и сѣверному, близъ 

Іерусалима, въ окрестностяхъ Іерихона, въ Заіорданской 

области, между Мадебой и Амманомъ, а также близъ Керака въ 

Моавіи. Очень обыкновенное животное въ яффскихъ садахъ. 

Эта черепаха по моимъ наблюденіямъ одинаково часто попа¬ 

дается какъ въ безплодныхъ, каменистыхъ пустыняхъ, лишен¬ 

ныхъ растительности, такъ и въ мѣстностяхъ, богатыхъ по¬ 

слѣднею. 



Коѵшп !3рееі1е§1ипі Ма1аео1о§1сшп. 

Меие Віппепсопсігуііеп аиз іег раіаагкіізсііеп Ве^іоп. 

Ѵоп 

Бг. Сагі А"аіч11і \ѴеаіегІипД. 

Ргёзепіё 1е 16 верІетЪге 1898. 

сі. і. Маіаеогоа Серііаіорііога. 

Оеп. Ѵіѣгеа Гиг. 

V. (СгузШІиз) гараіегі п. вр. 

Тезіа ап^изіе ишЪіІісаіа (итЫІісиз іпіипііЬіІііогтіз, Іеп- 

ііззіте сіііаіаіиз, Гере отпез апігасіиз ап^изііззіте ргэеЪѳпз), 

(іергезза, сопѵехіизсиіа, гиіезсепіі-ѵіігеа, пШіа, іепзе зкгіаіа; 

апігасіиз 4Ѵ2, Іепіѳ ассгезсепіез, асі зиіигат Іаіе ріапі, ехіиз 

сопѵехі, иііітиз репиШто (іиріо та^ог, зиЫиз іесііѵііег ідіші- 

сіиіиз; арѳгіига ап^изіѳ Іипаіа, іогШюг ехсіза, таг^іпѳ соііи- 

теііагі Ъгеѵіззіто, ѵегіісаіі, Ьазаіі зиЪзігісіо еі зиЪЪогігопіаІі, 

ехіегіоге агсиаіо. — Віат. 2Ѵа тт. 

НаЪ. 8рапіеп, АІЬаггасіп (В. 2аратек). 

СгеЬогЬ ги іег Огирре V. еизШЬсе Ват. 

Степ. Нуаііпіа Ао. 

Н. (Роііѣа) казпаксгш п. зр. 

Тезіа тіпиііззіше (рітсіііогшііег) регіогаіа, (іергезза, раи- 

Іиіит сопѵеха, огЪііи сігсиіагіз, ігапзѵегзіш гно'иіозо-зігіаіа, 

іепзіззітѳ тісгозсорісе зрігаіііег Ііпеаіа, раііііе согпѳа, зиЫліз 
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раііійіог; апігасіиз 6, Іепіе ассгѳзсепіез, иііітиз ѣатѳп репиі- 

Бто йізііпсіѳ та^ог, сопѵѳхіизсиіі, ай зиіигат Ъаий ітргеззат 

ріапиіаіі, иШптз апМсе гесіиз; арѳгкіга йергеззо-іипагіз, Ьогі- 

гопіаііз, таг^іпѳ соіитеііагі зирегпе ай іпзегііопет Ъгѳѵііег 

гейехо. — Біат. 8, аік 4Ѵг тт. 

НаЪ. Тигкезѣап. 8загу-ри, 4 Ехрі., Ткаі Акзи, 1 Ехрі. 

(А. КазхакоѴ). Ъооі. Мизешп іп 8Ь. РеЪегзЪиг^. 

АШпіз Н. сатеііпсе Ват. ѵоп Раіазііпа ипй 8угіеп. 

Оеп. Раѣиіа Неьб. 

Р. (Ругатісіиіа) гирѳзіігіз (8тіт.) Бкр. 

Ѵаг. серііаіопіса п. 

БіЯегі оріітѳ а Іуро ІезЬа сопѵеха, апГгасІиЪиз (41/а) зи- 

рѳгпѳ ай зиіигат ріапаііз, иііішо сігса итЫІісит Іаіит іпіип- 

йіЪиШогшет іштійиіо еі оЫизе ап^иіаіо еі зепзіт іпігогзиш 

йесііѵі (пес гоіипйаіо пе^^1е аЪгирІо), отпіЬиз іп птЫПсо Ъѳпе 

сопзрісиіз. 

НаЪ. О-гіесЪепІапй. СерЪа1опіа1а,8апСгегазіто. (Н. Вьахс). 

Сгеп. Неііх Ъш. 

Н. (Ѵаііопіа) ехігета п. зр. 

Тезіа арегіе, рѳгзресііѵе, іпіга ѵіх сопзрісиѳ йііаіаіо-ит- 

Ъііісаѣа, йергезза, Іепиііег зігіаіа, зріга за! сопѵеха; апіг. 4, Іѳпіѳ 
ге^иіагііег ассгезсепіез, апіісе Іѳпіе Іеѵііегдие азсепйепз ѵеі 

зиЪЪогігопІаІіз; арегіига Іипаіо-сігсиіагіз, регізіотаіе ап^изіе 

раіиіо, Іепиііѳг ІітЪаіо, ай таг^іпет іпіегіогет аІЪоІаЪіаІо, таг- 

§іпіЬпз йізІапѣіЪиз. — Біат. 2 тт. 

НаЪ. Виззіапй. Іпзеі Ваз-Озігоѵ/ іт ЛѴеіззеп Меег, 

1 Ехрі. (Мекезнко'ѵѵзкт, 1876). 

Аійпіз Н. асіеісв ЛѴ. 

Н. (С-опозІота) пе&горопііпа п. зр. 

РегаШпіз Н. іатіегі Мее. е Магоссо еі Нізрапіа тегійіо- 

паіі, зей птНо та^ог (йіат. 16, аІЬ. 6Ѵ2 тт.), зирга йепзіиз 
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созіиіаіа, апігасіиз 7Ѵз (пес 7), Іепііиз (Іепііззітѳ) ассгезсепіез, 

ѵіх сопѵехіизсиіі (пес сопѵехі), зиіига іепиіз (пес ітргезза), 

апіг. иШтиз зиЬіиз регірЪѳгіат ѵегзиз зепзіт сіергеззиз, арег- 

Іига ап§и1аіо-1ипагіз, таг^іпе зирегіоге Ъгеѵі, Ъогігопіаіі, 

ехіегіоге зиЪгесіо, оЫ^ие зиЪѵегіісаІі, соіитеііагі Ъгеѵіззіто, 

Ъазаіі зиЪгесію, ап^иііз йівкіпсЬіз іпіег таг^іпет соіптеііагет 

еі Ъазаіет, пес поп іпіег Ьипс еі ехіегіогеш. 

НаЪ. СггіесЪѳпІапй. ЕиЪоеа асі Е1е\ѵа. (Тн. Кішрев). 

Н. (Ъаіопіа) шаііеоіаіа п. зр. 

НаЪііи, та»;піЬийіпе еі скагасІегіЪиз ріигітіз зітіПіта 

Н. різі/огті Ргк. ізгаеіег паіигат зирегйсіеі, ^и8е пес §гапи1а!а 

лте1 зрігаіііег Ііпеаіа, пес Ъізрійа евЪ, зесі йепзе ги^иіозо-таііео- 

Іаіа; ргавіегѳа ѣезіа аІЬа Ъѳпиііег Ігапзѵегзіт зігіаіа, апігасіиз 

иІЬітиз апіісе ргоіітйіиз йезсепйепз, айео^ие арегіига таг§і- 

піЪиз іп рагіеіе та§із арргохішаііз. 

НаЪ. 8угіеп. М. Кага^еі Ъеі 8тугпа. (Тн. Ккіірее,.). 

Н. (ТЬеЪа) зейисШів п. вр. 

Тезіа регап§изіе еі раиііо оЫесіе итЪіІісаіа, йергеззо- 

сопѵеха, саісагеа, Йгта, зогйісіе аІЪійа, зігіарз реграисіз Ъгип- 

пеіз регап^изііз (ех ІаЪііз ргізсіз), зирегпе йепзе ги§;озо-8Ігіа1а, 

іп апіг. иіііто ігге^иіагііег зрігаіііег Ііпеаіа; апігасіиз 6, ет- 

Ъгуопаііз сопѵехиз Ъиіѵійиз, сеіегі рзіапі, зиіига іепиі, пііітиз 

сотргеззо-гоіипйаіиз, тейіо ай ігез рагіез аЪ іпіііо заі асиіе 

ап^иіаіиз, зиЫиз сопѵехіог, зирегпе ай арегі. зиЪгесіиз; арег- 

іига виЪоѵаіо-гоіипйаІа, заі ехсіза, регізіотаіе аІЪоІаЪіаІо, 

таг§іпе ехіегіоге гесіо, іогіііег агсиаіо, іпіегіоге раіиіезсепіе, 

зирегпе гейехо. — Еіат. 18, аій. 10 тт, 

НаЪ. Тигкезіап. КазсЪкага. (К. Е. Зтехкооз). Мизѳиш 

іп Неізіп^іогз. 

Н. (МопасЬа) зеЬагШ п. зр. 

Тезіа гітаіо-регіогаіа, йергеззо-^ІоЪоза, зиЪІазѵіз, 8^иати- 

Ііз ап^изііззітіз йергеззіз ІепиіЪиз йѳпзіззітѳ оЪіесіа, Ъепиіз 

еі Іга^іііз, гиіезсепІі-Ъгітпеа, ипісоіог, зріга іесіііогші- 

сопоійеа; апігасіиз 5, ріапіизсиіі, зиіига Іепиі йізсгеіі, ге§и- 
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ап^иіо апіісе оЪзоІеІо, гопа регіркегіса отпіпо йеіісіѳпіе, 

арегіигат ѵегзиз Іепіе йезсепйепз, зиЪіиз Іитійиз; арѳгЬига 

та§па, рѳгоЫЦиа, гоіипйаіо-іипаіа, шаг§;іпіЪи8 йізіапѣіЪиз, 

отпіЪиз агсиаііз, ІепиіЪиз (пиііо ІаЪіі ѵезіі^іо), ехіегіоге 

гесіо, Ъазаіі ап^изііззіте гейехо, асі регіогаііопет раиііо йііа- 

Іаіо еі гейехо. Біат. 14—16, аІЪ. 9—10 тт. 

НаЬ. Согзіса. Вазііа. (В. Б1. Зснаеее). 

Н. (Ггийісосатруіаеа) аііозіота п. зр. 

Тезіа зепзіт йііаіаіе итЬіІісаІа, йергезза, ѵіх сопѵехіиз- 

оиіа, арісе рготіпиіо, оЪіизо, Ігге§и1агі1ег ги^иіозо-зігіаіа, йепзе 

зрігаіііег ііпеаіа, аІЬійа, зирегпе іазсіа іп таоиіаз йізіапіез 

раііійе Ъгиппѳаз зоіиіа; апігасіиз б, ге^иіатііег ассгезсепіез, 

сопѵѳхіизоиіі, иШтиз сотргеззо-гоіипйаіиз, тейіо оѣзоіеіе ап- 

^иіаіиз, апіісе раиііо йііаіаіиз, зирегпе Ъгеѵі аі ргоіипйе йе- 

Йехиз; зиіига ітрезза; арегіига регоЫЦиа, оѵаіо-гоіипйаіа; 

регізіоша іпіиз еЪигпео-іпсгавзаіит, ІаЬіо Іатеп іпіегпо ргог- 

зиз йейсіепіе, таг^іпіЪиз йізІапііЪиз еі йіз^ипсііз, Ъазаіі рег- 

ап§изіе гейехо, ай соішпеііагеш Ъгеѵет йізііпсіе ап^иіаіо. 

Біат. 16, аіі. 7 тт. 

НаЪ. ТгапзсаисазізсЪе 8іерре, 1 Ехрі. (Мехеткіез 

ипй Коьехаті). 2о‘о1. Миз. іп 81. РеіегзЪиг§. 

Ргохіте аШпіз Н. еісІгіѵаМі Рее., зей орііше йізііпсіа, 

ргэесірие зріга та§із йергезза, апігасіи иІЬіто сотргеззо, іогта 

арегіигэе, регізіошаіе іпсгаззаіо еі ІаЪіо іпіегпо отпіпо йе- 

йсіепіе (регізіота іп Н. еісіыѵаісіі Іепие, ІаЪіит гетоіит, ѵаіі- 

йит, аІЪит). 

Н. (Еисатруізэа) іпсіі§еііа п. зр. 

Тезіа іпГга йіІаІаіо-ишЪіІісаіа, йергезза, ѵіх сопѵехіизсиіа, 

арісе рэпотітіііо, ігге^иіагііег зігіаіиіа, апігасіи ешЪгуопаІі 

йепзіззіте еіеѵаіо-рипсіаіа, гиіезсепіі-согпеа, пііійиіа, іпГга 

рэаііійа (зресітіпа Іатеп ріигіта аІЪа, ораса); апігасіиз б, 

ге^иіагііег ассгезеепіез, ргітиз сопѵехо-йесііѵіз, сеіегі ѵіх 

сопѵехіизсиіі, иііітиз та^ог, зиЪсотргеззо-гоіипйаІиз, арегіи- 

гат ѵегзиз ргоГипйе йезсепйепз; арегіига регоЫприа, оѵаіо- 

гоіипйаіа, таг^іпіЬиз йізЬапііЪиз, саііо регіепиі ^ипсііз, сопѵег- 
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^ѳпНіЬиз, Ъазаіі агсиаіо, зирегпѳ сШаНаіо. Біат. 21—23, аІН. 

10—11 тт. 

НаЪ. ТигкезНап. ТзсЪіІ-Бага, 1 Ехрі., ТЪаІ сіез Еіиззез 

ЛУапсІзсЪ, 16 Ехрі. (А. Казкакотѵ). 2оо1. Миз. іп 8к Ре1ѳгзЬиг§. 

Ф 

Н. (Еисатруізеа) ап^иіоза п. зр. 

ТезНа іпіліз за! ап^изіѳ, апігасіи иШшо Летит сіиріо сіі- 

ІаНаНѳ а! таг^іпѳ соіитеііагі ІаНѳ гейехо ай рагіет оЪНесіе 

итЫНсаНа, (іергѳзза, сопѵехіизсиіа, зирга ііізса, сотео-Ьгиппеа, 

зиМиз итЫНсит ѵегзиз раііійа, ѵігійиіа, зирга тейіит апігас- 

Низ иШті Газсіа ап^изіа йізНіпсНа іп гопа аІЪійа іпіга ІаНіогѳ, 

Непиіззіте оЪзо1еНес|ие ^гапиіаіа (еііат арісѳ), Нгапзѵегзіт ігге- 

§и1агіНег оЬзоіѳіѳ созіиіаіа, Ііпѳіз зрігаІіЪиз пиіііз, зѳсі зеііз 

питегозіз аН йізНапНіЪиз, ІиНеіз, зНгісНіз оЪзіНа (ріііз ірзіз йеНгі- 

Ніз и! ѵеггисоза); апігасНиз б, ге^иіагііѳг ассгезсепіѳз, сопѵе- 

хіизсиіі, зиіига ітргезза, иііітиз сотргѳззиз, регірЪѳгіа іеге 

и8^ие ай арегіигат оМизе ап^иіаіиз, зиЪНиз ехігогзит соп- 

ѵехіизсиіо-йесііѵіз, апіісе Іеѵііег йезсѳпйепз; арѳгіига регоЪ- 

І^иа, ІаНе оѵаНо-гоіипйаНа, тойісе ехсіза, таг§іпіЪиз йізізапііЪиз, 

(ііз^ипсііз, зирѳго гесіо, ехіегпо еі Ъазаіі ап^изіѳ гейехіз, Ъазаіі 

агсиаіо (тейіо тіпиз), асі іпзегіісгает ІаНе йііаіаіо еН гейехо.— 

Біат. та]. 29, тіп. 24, аІЪ 14 тт. 

НаЪ. ОггіесЪепІапй. М. Тау§еНоз Ъеі Сгаіігез. (Тн.Кейрек). 

АШпез отпез (сотуікорііога, Ісгиерегі еіс.) апНгасНит иШ- 

тит регірЪѳгіа риІсЪге гоНипйаНит ѳН іпіга іогіе сопѵѳхит 

ргееЪепі. 

Н. (Еисатруіаэа) раітёпі п. зр. 

Тезіа арегіѳ регзресііѵе итЪіІісаіа, сіергезза, сагіпаіа, 

зирга ѵіх сопѵехіизсиіа, Ъазі сопѵехіог, гиіезсепіі-согпеа, ип- 

йЦие созіаіа, созііз асиііз, заі сіепзіз, оЫЦиіз еі сигѵаііз, іпіга 

изсріѳ іп итЪіІіеит йізііпсііз; апігасіиз б, заі сѳіегііег зесі 

ге§и1агі!ег ассгезсепіез, ріапі, зиіига аІЪісІа, асиіѳ еіѳѵаі^иѳ 

таг^іпаЬа йізсгеіі, иііітиз сопѵѳхіизсиіиз, сагіпа іепиі аІЪісІа 

изсріе асі арегіигат йізііпсіа, зиЪіиз сопѵехиз, ргогзиз іп ит¬ 

ЫНсит аЪіепз, апіісе Ъгѳѵііег йейехо - йезсѳпйепз; арег- 

іига оЪІ^иа, гоіипйаіа, рагит ехсіза; рѳгізіота раіиіит, іпіга 

гейехит, іпіиз аІЪо-іпсгаззаіит, таг^іпіЪиз арргохітаііз, саііо 

іепиіззіто іипсііз. — Біат. 20, аіі. 9 тт. 
Ежегодн. Зоол. Муз. 1898. 11 
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НаЪ. Тигкезіап. КазсЪ^аг, 5 Ехрі., В^аіуіа ѵойу, 7 Ехрі. 
(К. Е. 8техкооз, 1896). Мизешп іп Неізіп^іогз. 

РегаГйпіз Н. Ііетопіссе Тніеззе е ТЪеззаІіа. 

Еогта ассІПІа п.: іезіа зирга согпеа, зиЫиз раПісіа, ап- 

ігасіиз иШтиз зирга шесііит еЬ апігасіиз сеіегі асНзийигат 
іепиііег сагіпаіі, сагіпа аІЪа, иііітиз зирга ѳі іпіга сагіпат, сеіегі 

зирегпе іазсіа Ъгиппѳа. — Тигкезіап, іт ТЬаІѳ Б^ика-В^ок, 

11 Ехрі. 

Н. (Еисатруіаеа) тасгозіота (Мшлг.). 

Ѵаг. ѵа&а п. 

Тезіа аІЬа ѵеі аІЪійа, ѵеі (іепзіззітѳ еі іепиіззіте зріга- 

Іііег Ііпѳаіа еіз поп ^гапиіаіа, ѵеі (іепзіззітѳ §гапи1аіа еЬ 
йізіапііиз зрігаіііег Ііпеаіа. 

НаЪ. Зісіііеп. М. Рѳ1е§гіпо (А. бе Моктекозато). 

Н. (Еисатруіаеа) всуШіса п. зр. 

Тезіа тесііосгііег, зепзіт бііаіаіѳ итЪіІісаіа, йергеззо- 

сопѵѳха, зоіісіа, ігапзѵегзіт ги^озо-зігіаіа, зіпе ѵезіі^іо зсиір- 

іигэв зрігаііз, зирга Іазсіат ІизсоЪгиппеат іп тейіо апігасіиз 

иШті Іизса, іпіга раііійа, иЪЦие зігі§із ігапзѵегзіз аІЪіз еі 

іизсіз ѵагіе^аіа, іпіиз ѵіоіасѳзсѳпз; апігасіиз 6, ргіті Іепіѳ гѳ^и- 

Іагііег, иШті і'огііиз ассгезсепіез, сопѵехіизсиіі, зиіига ітргезза, 

иШтиз гоіипйаіо-сопѵехиз, апіісе Іѳпіе йезсепйепз; арѳгіига 

Іипаіо-гоіипйаіа, таг^іпе регізіошаііз ехіегіоге зиЪгесіо іпіиз 

іепиі, ІаЪіо іепиі, сагпео, сіііаіаіо, зигзит та§;із та^іздие 

гетоіо, таг§іпе Ъазаіі гейехо, іпіиз аІЪо. — Віат. 20—21, аіі. 

12 тт. 

НаЪ. Тигкезіап. Разз гѵйзсЪеп В^еЪиІагік ипй. НаЪіп, 

7 Ехрі. (К. Е. Зтеиеооз). Мизеит іп НеІзіп^Гогз. 

Іп зеіпег АгЪеіі „БеЪег СепігаІазіаіізсЪе Мо11изкеп“ 

(1882) за§і Ргоі. Е. ѵ. Маетеыз ѵоп зеіпег Неііх ргшѵаівкіі, сііе 

ат Еіиззе Теіип§, сЪіпезізсЪе Ргоѵіпг Капзи ойег Огап-ззи, іт 

оЪегп СгеЪіеі без Ноап^о іт Лиіі 1880 ^езаттеіілѵигйе: „Віезе 

іпіегеззапіѳ Агі зіеЪі аиГ йеп егзіеп АпЪІіск бег еигораізсЪеп 

Неііх зсіітісіііі 2іеоь. (аиз Кгаіп) зо аЪпІісЪ, йазз тап зіе іиг 

ійепіізсЪ ги Ъаііеп ѵегзисЪі зеіп капп, патепіІісЪ ізі йіѳ оЪа- 

гакіегізіізсЪѳ ЕагЪип§ ипй 2еіс1тип§ зеЪг йЪегеіпзііттеп<1.“ 
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Сгапг; аЬпІісЪ ѵегЬаІІ ез зісіі шіЬ (Іѳг ѵогііе^ѳпбеп 8сЪпеске. 

8іе ізі бег Н. зсЪтШіі обег посЬ тѳЪг бег ѵоп біезег 1883 аЬ- 

§езопбег1еп Н. Ігеззеі Кім. іп 8іѳЪепЪііг§еп ІаизсЪепб аЪпІісЪ, 

аЬег зіе Ъезіігі пісЫ біе §ѳгіп§8Іѳ 8риг еіпег 8ріга1зки1рІиг 

бег Ігеззеі ипб ргзегѵаІзЫі. Ѵоп зсігтісііі ипіегзсЪеібеі, зіѳ зісЪ 

аиск бигсЪ баз ЪбЪегѳ Сгеѵтіпбѳ, біѳ ^гбззѳгѳ ипб ЪбЪегѳ 
8сЪ1іѳзз\ѵіпбип^, баз зіагк §ѳ1агЫе МіНеІЪапб еіс., ипб ѵоп 

аііеп ^ѳпаппіеп Агіѳп Ігеппі, зіѳ біѳ ВезсЪаЯепЪеіі; без Мипб- 

гапбез. 

Н. (Еисатруіаѳа) таігѳііа п. вр. 

бресіез ѳ §ге§ѳ Н. ісМЬуоттсе Неілз ргіта іп Азіа беіесіа. 

Тѳзіа арѳгіѳ итЪіІісаІа, пШба, ріапе бергѳзза, зирга аІЬібо- 

іизсиіа, виЫиз аІЬіба, зігіаіиіа еі зиЪ Іепіе ѵаііба тіпиіізаітѳ 

беп8е^иѳ зрігаЩег Ііпеаіа, зирга тѳбігит апігасіиз иіііті Іазсіа 

Ъгиппеа заі Іаіа зирга гопат раШбат рѳгірЪегісат; апіг. 4Ѵз? 

сопѵехіизсиіі, ргіті гѳ§и1агі1ѳг ассгезсепіез, икітиз та^ог, 

апіісѳ зиЪсопзІгісІиз, аб арегіигат ргоіипбе безсепбѳпз, зиЪЪиз 

сопѵехиз, рѳгіркѳгіа зиЪгоІипбиз; зиіига ітргезза; арѳгіига 

рѳгоЫіфіа, гоіипбаіа, таг§іпіЪиз арргохітаііз еі саііо Іепиіз- 

зіто ^ипсііз, соіитѳііагі ап^изіѳ гебехіизсиіо; итЪіІісиз Іап- 

Іит апігасіит рѳпиШтит ргэеЪепз. — Біат. 20, аік 9 тт. 

НаЪ. Кіѳіпазіѳп. 8тугпа. (Тн. Квіірев). 

Ргеесірие Н. ісЫНуоттае ѵаг. асігаіі 2. зітіііз, зѳб бібегі 

соіоге раііібо, зсиіріига зрігаіі ѵаібе Іепиіоге, апігасіи ипо 

раисіоге, итЪіІісо поп апігасіиз отпез ргэеЪепІе еіс. 

Н. (Еисатруіаѳа) оррозіѣа п. зр. 

Тезіа арегіе, іпіга ге^иіагііег біІаІаІо-ишЪіІісаІа, зиѣріа- 

паіо-бергѳзза, аІЬіба, зиѣипісоіог ѵеі іазсііз биаЬиз гиГоЪгип- 

пеіз ап^изііз (ипа зирга тѳбіит, аНега тѳбіо), зирга Ігапзѵег- 

зіт ігге^иіагііег ги^оза, зиЪ Іепіѳ Іогіі иЪ^иѳ бѳпзіззіте ѳЬ 

Іепиіззітѳ зрігаіііег Ііпѳаіа; апігасіиз 5, Іѳпіе гѳ§и1агі1ег 

ассгѳзсепіез, сопѵехіизсиіі, зиіига ітргѳзза, иШшиз зиЪсуІіп- 

бгісиз, зирегпе аб зиіигат ззерѳ Ъгиппѳиз, апіісе безсепбѳпз; 

арегіига оѵаѣиіо-гоіипбаіа, оЫ^иа, таг^іпіЬиз саііо Іепиі ^ипс- 

Ііз, зирегіоге аЪ іпзегііопѳ азсепбепіе-агсиаіо, Ъазаіі Іеѵііег 

ехрапзо. — Біаш. 16, аІЪ 7—8 тт. 

НаЪ. Тигкезіап. ТЪаІ Б^ика-Б^ок, 3 Ехрі. (К. Е. 8тех- 

кооз, 12. VIII. 1896). Мизеит іп НеІзіп^Гогз. 

11* 
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Н. (ХегорЫІа) реііисепз (8н.). 

Уаг. ІШІІ8СІ88а п. 

Соп^гиіі сит Іуро Гогта, соіоге, іазсііз реііисійіз еі ап- 

ігасіи иіііто апіісе зиЪгѳсІо, веб. сіійегі іазсііз іпіѳ^гіз (ипа 

іизса зиргатейіапа и8^ие асі арісѳт ехіепза еі рІигіЪиз зиЪіиз), 

аЪ8^иѳ тасиііз, апігасіи иііішо зиЫиз тіпиз ѵепігісозо. — 

Біат. 10—11, аіі. 12—14 тт. 

НаЪ. Согзіса. Вазііа (Е. Саеіот). 

Н. ^асозіа) Іейегегі Ргк. 

Еогта 8ісі1іапа п. 

Тезіа ^иат іп Іуро раиііо тіпог, ап^изііиз созіаіа, таг- 

§іпѳ Іепиіиз сгепиіаіа, итЬШсо ап^изііоге.—Біат. 9, аіі. 5тт. 

НаЪ. Зісіііѳп. Меззіпа. 

Н. (Ьѳѵапѣіпа) сазіа п. зр. 

Тезіа зешіоЪіесіе ишЪіІісаІа, йѳргезза, зоіійиіа, Іэвѵіиз- 

сиіа (оЪзоІеіе ігге^иіагііег зігіаіа), апігасіи ѳтЪгуопаІі зиЪ 

Іепіе Гогіі зігіаіиіа еЬ (іепзѳ рипсіаіа^ аІЪа, ипісоіог, зріга ѵіх 

еіеѵаіа, оЪіиза; апігасіиз 4, ѵіх сопѵехіизсиіі, зиіига ітргѳз- 

зиіа йізсгеіі, сеіегііѳг ассгезсепіез, иШтиз йііаіаіиз, арѳгіигаш 

ѵегзиз (іѳзсѳпсіепз еі йетит ргоГипйе йейехиз, сотргеззо- 

гоіипйаіиз; арегіига регоЫЦиа, оѵаіа; регізіота ѵіх іпсгаз- 

заіиіит, гесіит ѵѳі Іеѵіззіте раіиіит, таг^іпіЪиз соппіѵепіі- 

Ъиз, саііо Іепиіззіто ѵіх сопзрісио зиЪ^ипсІіз, Ъазаіі ап§из!із- 

зітѳ гейехо, соіитѳііагі йііаіаіо.—Біат. 30—33, аіі. 15—17 тт. 

НаЪ. Саисазиз, 3 Ехрі. (Лоъке\ѵітзсн). 2оо1. Миз. іп 

81. РеіегзЪиг^’. 

Ргохіта Н. ІарШіоепзіз Веьье ех іпзиіа Сурго. 

Н. (ТасЬеа) аѣгоІаЪіаІа Кнтк. 

Уаг. І8&Ы п. 

Тезіа ѳхитЪіІісаІа, йергеззо-^ІоЪоза, зігатіпеа, ипісоіог, 

йепзѳ ги§озо-з1гіа1а, зріга йергеззо-сопѵеха; апйгасіиз 5Ѵз, 
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зирегі ѵіх сопѵѳхіизсиіі, иШтиз апіісе ѵаісіѳ ЛезсепЛепз, сот- 

ргеззиз, тѳсііо оЪіизѳ ап§;и1аіиз; арегіига іпіиз сит регізіо- 

таіѳ Іаіѳ ѳхрапзо сапсіісіа, таг§іпіЬиз саііо регіепиі аІЪо іпіиз 

сШГизо соп^ипсііз. — ІЗіат. 37, аіі. 23 тт. 

НаЪ. АѵгЪазіа. (А. ѵ. Нокбмахх. 1836). Миз. іп Неі- 

зіп^іогз. 

Н. (Роіпаііа) 8Іѳпгоо8І п. зр. 

Тезіа зетіоМесіѳ итЪіІісаіа, сопісо-^ІоЪоза, ігге^иіагііег 

зігіаіа, Іоіа (іепзіззітѳ зиЪ Іепіе зрігаіііег Ііпеаіа, аІЬісІа, асі 

зиіигат Іаіе еі іпіга ап^изіе Лііиі^ие гиіезсепіі-Ъгиппеа, тѳсііо 

іазсііз (ІиаЪиз сазіапеіз сіп^иіаіа, ^иа^ит ипа заііет іп 

апігасіит апіѳрепиііітит ргоіоп^аіа езі, аііега зирѳгпе іп 

арегіигат ѳхіѳпза; апігасіиз 6, Летит сеіегііег ассгезсепіѳз, 

сопѵѳхіизсиіі, иііітиз ѵепігісозиз, зирѳгпѳ ѵіх ЛѳзсѳпЛѳпз; 

арегіига гоіипЛаіо-Іипагіз, реІІисіЛѳ іазсіаіа, регізіотаіе іпіиз 

аІЬоіпсгаззаіо, таг^іпѳ ѳхіѳгіогѳ гесіо, соіитеііагі раіиіо- 

гейехо, аІЪо, ипісоіогі, зирѳгпѳ сіііаіаіо ѳі гейехо. — Біат. 24, 

аіі. 24 тт. 

НаЬ. Тигкѳзіап. Тегзкіі-Аіаіаи, Кагакоіек изіріѵо, 

9 Ехрі. (К. Е. Зтехеооз). Миз. іп Неізіп^іогз. 

Зрѳсіез е §ге§ѳ Н. Іідаісе Міібь. 

Еогта ІѲІГІса п.: іезіа раиііо Ъитіііог, ехіиз іпіи^иѳ 

іизсо-ѵіоіасеа, ай зиіигат ап^изіе, ай ѣазіп Іаіе аІЪійа. 

Сгеп. Виіітіпиз (Ешшо.) Весе. 

В. (ЗиЬгеЪгіпиз) аІЬірІісаІдіз Мтз. 

Еогта ітріісаіа п. 

Тѳзіа Іаеѵі^аіа, согпеа, ипісоіог ѵеі зігі^із аІЬіз поппиіііз, 
ргеезѳгііт іп рагіе іпіегіоге. 

НаЪ. Тигкѳзіап. Каіпаг, 21 Ехрі. (А. Казхако\ѵ, 23. IV. 

1897). 2оо1. Миз. іп 8і. РеіегзЪиг^. 

В. (Вгерішіиз) казпакоші п. зр. 

Тезіа арегіѳ гітаіа, Гизііогтіз, ііте^иіагііег оЪзоіѳіѳ 

зігіаіа, пііійа, гиіоЪгиппеа ѵеі сазіапеа, зігі^із пишегозіз ап- 
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§из1із аІЪіз рісіа; зріга Ъгеѵііѳг сопіса, оЫиза; апігасіиз 9, 

зирегі сопѵехі, іпіегРсопѵехіизсиІі, Іепіѳ ассгезсепіев, виіига 

ітргезза, таг^іпаіа бізсгеіі, иііітиз розіісе репиШто раиііо 

1оп§іог, сопѵехіивсиіиз, іпіга зиѣзассаіиз, зирѳгпѳ аб арѳгіи- 

гат зиЫюгігопІаІіз ѵѳі азсѳпбепз; арегіига оѵаіа, іпіга рагит 

геіиза, соіитѳііа зирегпе рііса сгазза оЫЦиа типііа, регізіо- 

таіе іпсгаззаіо, Гиіѵібо, ѳхрапзо, таг§іпіЪиз бізІапІіЪиз саііо 

Іепиіззіто ^ипсііз, зиЬавдиаІіІег сигѵаііз, ехіѳгіоге Іоп^іоге, 

зирга тебіит іпіегбит ІиЪегсиІо оЪзоІеііззіто. — Ъоп§. 9—11, 

біат. 2Ѵг тт. 

НаЬ. Тигкезіап. ТаіІЬаг, 4 Ехрі., Ткаі Ак-8и, 29 Ехрк, 

Тоікаиі, ТЪаІ ЛУакзсЪ, 23 Ехрк, аііиѵ. ЗсЪіскІѳп без Е1. 8зиг- 

сЬаЪ іп бег ЕаЪе ѵоп Еіиѵап, 3 Ехрк, Загуриі, 17 Ехрк 

(А. Казхакохѵ, Арг. 1897). 2оок Миз. іп 8к Ре1егзЪиг§. 

Ргохіта В. Ысаііозо Екіѵ. е реБІпзиІа Ваікапіса. 

В. (Вгерііиіиз) оіозіотиз п. зр. 

Тезіа ѵіх ѵеі Ьгеѵіззіте гітаіа, іизііогтіз, сазіапеа, бепзе 

аІЪовІгі^аІа, аб арегіигат аІЪа; зріга зазріиз еіоп^аіа, аситі- 

паіа; апігасіиз 9—10, зирегі сопѵехі, іпіегі ріапиіаій, репиШ- 

тиз еі апІерепиШтиз ^иаіез, иШтиз репиШто Іоп^іог, іпіга 

аиепиаіиз, ехіиз а зиіига аб Ьазіп ІеѵіЬег бесііѵіз; арегіига 

іпіга ваі іогіе геіиза, аигіГогшіз (к. е. аигі ехіегіогі Ьотіпіз 

іогша зітіііз), ап^изіа, іпіиз сазіапеа, Ьазі аб зіпізігит гоіип- 

баіо-ап^иіаіа; регізіоша іпсгаззаіит, раііібе іиіѵібит, Іаіѳ 

ипбЦиѳ ехрапзит, таг^іпіЬиз 1оп§е бізіапіікиз, ехіѳгіоге 

Іеѵііег агсиаіо, соіитеііагі биріо Ъгеѵіоге, зирегпе біскоіото, 

гато ехізегіоге Ъгеѵіззіто, іпіегіоге іп ріісат соіитеііагет зиЪ- 

Ігапзѵегзат ехеипіе. — Ьоп§\ 10—12, біат. 3 тт. 

НаЪ. Тигкевіап. ТЪаІ ЛУакзск Ьѳі Токкаиі, 19 Ехрк 

(А.. Казиаколу, Арг. 1897). 2оок Миз. іп 8к РеІегзЬиг^. 

Ргохітиз В. Ісазпаісогѵі. 

В. (Сікшсігиіиз) Ьізіппаіиз п. зр. 

Тевіа бехігогза, гішаіо-регіогаіа, виЪсуІіпбгіса, а|эте рег- 

Ъгѳѵііег сопіса, гиГоЬгиппеа, зирегпе іиіѵа, Іееѵі^аіа; ап&асіиз 

8Ѵг, Іепіе ассгезсепіез, зирегі сопѵехі, іпГегі сопѵехіизсиіі, 

виіига іепиііег таг§іпаіа, рагит оЫЦиа, апіісе когігопіаіі біз- 
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Зітсіі, иііітиз розіісе репиіііто рагит тазог, Ъазі гоіипсіаіиз; 

арегіига рагѵа, Ъізіпиаіа, зіпи зіпізіго та^оге зиЪѵегІісаІі, зиЪ- 

гоіипсіаіо, сіѳхіго зирего, зиЫгапзѵегзаІі, тіпогѳ, зиЪгес1ап§;и- 

Іагі, асі зиіигат асиіе апа;и1а!а; регізіота іпсгаззаіит, аІЪісіит, 

таг^іпіЬиз саііо іогіі те(1іо ѵаіісіѳ іпсгаззаіо сопзипсііз, сіѳхіго 

тесііо ІиЪегсиІо іогіі, соіитеііагі Зепіісиіо тіпіто іпзігисііз.— 

Рюпд. 7, (ііат. 2Ѵз тт. 

НаЬ. Тигкезіап. Каіпаг, 1 Ехрі. (А. Казхако\ѵ, 22. IV. 

1897). 2оо1. Миз. іп 81. Рѳ1егзЪиг§. 

АГйпіз В. апотаіі ЛѴ. 

Степ. Рира Беар. 

Р. (ТощиШа) ргоіи^а п. зр. 

Тезіа гітаіа, суііпсігасео-іиггііа, Іиіѳзсепз, зиЪ Іепіе іогіі 

бепзе саріііасео-зігіаіа, зігііз оЫЦиіз, сигѵаііз; апігасіиз 

71/2—8, Іепіѳ ассгезсепіез, за! сопѵѳхі, иііітиз апіісѳ азсепсіепз, 

сіііаіаіиз, Ьазі гоіипсіаіиз; зиіига рагит оЫЦиа; арегіига оѵа- 

Ііз, 7-с1епіаіа: 1—2—4 еі сіепіісиіо ап^иіагі оЪзоІеіо, сіепіѳ 

рагіеіаіі іттегзо, аііо, сІепііЪиз соІитеІІагіЬиз іттегзіз, Ъгѳѵі- 

Ъиз, іпіего тіпогѳ, рііоіз раіаіаіііэиз іттегзіз, 1. регЪгеѵі, 

4. рипсіііогті, 2. 3. ЬгеѵіЬиз (3. та^оге), тесііо ІиЪегозіз, зеі 

саисіа іепиі 1оп§а іпігогзит ргоігасііз; регізіота ипбі^иѳ аѳдиа- 

Іііег раіиіит, аІЪісіит, таг°;іпіЪи5 Іеѵііег сигѵаііз, сопѵѳг^ѳп- 

ііЪиз еі саііо іепиіззіто зипсііз. — Ьоп§. бѴа — 6, сііат. ІѴг тт. 

НаЪ. Тгапзсазріеп. Кгаззпоѵюсізк, 3 Ехрі. (А. Казхаколѵ, 

4. IV. 1897). 2оо1. Миз. іп 81. РеіегзЪиг^ 

АШпѳз зиаз ргохітаз Ьаес зрѳсіез іп Ругепееіз ЬаЪеІ. 

Р. (Мосіісеііа) егаііоза п. зр. 

Тезіа гітаіа, оЫоп^о-іиггііа, суііпсігасеа, Ъгиппеа, Іѳпиііег 

созіиіаіо-зігіаіа; апігасіиз 7, сопѵѳхі; арегіига оЪ1оп§'о-оѵаіа, 

ріісіз 1—2—4 (ап^иіагі пиііа, рагіѳіаіі ргоіипсіа, аііа, сот- 

ргѳзза еі Ъгеѵі, соІитеІІагіЬиз рагѵіз, іттегзіз, аІЬіз, раіаі. 1. 

2. 3. гѳтоііз, ехіиз сгаззіз, іпіиз Іѳпиііег Іоп^едиѳ аііепиаііз, 

4. Ъазаіі тіпіта, рипсіііогті, ргоіипсііиз іттегза); регізіота 

гесіит, Іепиѳ, таг^іпіЬиз сІізІапІіЪиз, Іеѵіззітѳ сигѵаііз, ехіе- 

гіогѳ зирегпѳ Ъгеѵііег агсиаіо. — Ьоп§. 4 тт. 
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НаЪ. 8рапіеп. АНиѵ. 6. Р1. Йагата. (8. Саьпееои).' 

Ргохіта ѵісіѳіиг Р. загсіосе Сайте. 

Р. (Ѵѳгіізо) гѳеиіагіз п. ер. 

Тезіа арегіе регіогаіа, суііпйгіса, оЪіизіззіта, Іэеѵі^аіа, 

гиіосогпеа; апігасіиз 6, зиЪіитісІо-сопѵехі, зирегі регап^изіі, 

апіерепиііітиз ргаесейепіе Ѵз аіііог, репиШто еедиаііз, пійтиз 

репиіііто Ѵз Ъгеѵіог, розіісе ѵіх, апіісе йізііпсіе аШог, Ъазі 

гоіипйаіиз; зиіига іттѳгза, иЪ^иѳ іеге Ъогігопіаііз; арегіига 

ейепсіаіа, ігипсаіо-оѵаіа, рагіѳіѳ рагат оЪІ^иа, таг§іпіЪиз 

йізіапііЪиз еі сііз^псііз, ^иаіііег сигѵаііз, ехіегіогѳ гесіо, со- 

Іитеііагі Ъгеѵе гейѳхо. — Ьоп§. 2, йіат. ІѴз тт. 

НаЪ. Тигкезіап. Мйпйип^; без Р1. Еайопак іп й. Р1. 

Вагіап§, 1 Ехрі. (А. Казиакоѵг). 2оо1. Миз. іп 8і. РѳіѳгзЪиг^;. 

АШпіз Р. сеіаісе ЛѴ. ѳ 8иесіа тейіа. 

Оеп. Сіаивіііа Беар. 

С1. (Сіаизіііазіга) сіаѵеііа п. зр. 

Тезіа ѵепігозо-сіаѵаіа, согпоа, -зирегпе ай зиіигат созіи- 

Іаіа, тесііо Іэеѵі^аіа, іп апіг. иіііто ехіиз ігге^’иіагііег заі 

йізіапіѳг созіиіаіа; зріга Ъгеѵіз заі іепиіз; апігасіиз иШптз 

Ъазі іитійиіиз; зиіига аІЪа, сгепиіаіа еі зирегпѳ рарііііз зігі§;і- 

іогтіЪиз оЪзііа; арегіига гоіипйаіо-рігііогтіз, Іатѳііа зирега 

поп таг^іпаііз, зрігаіет ѵіх аіііп^епз, іпіега зиЪЪогігопіаІіз, 

апіісе зігісіа, зітріех, іпіиз сеіегііег азсепйепз, ріісэв раіаіаіез 

3 іп арегіига сопзрісиав (1. 1оп§іог, ехіиз ай йогвит еіоп^аіа, 

2. 3. Ъгеѵіззішае, йозаіез), рііса зиЪсоІитеІІагіз сигѵаіо-зиЪ- 

етегза; регізіота сопііпиит, Ъгеѵе зоіиіиш, іизсиіит, іпіиз 

ІаЪіо рагаііеіо соегиіео, саііо раіаіаіі пиііо; сіаизіііит зіпиіо 

ап^изіо, ІоЪо соіитеііагі йі^ііііогті, арісе гоіипйаіо, ехіегіоге 

Іаіо, ехіиз іогіе агсиаіо. — Ьоп§. 18, йіат. 4 тт. 

НаЪ. СггіесЪепІапй. Йапіпа Ъеі Сгогііга. (Н. Вьаис). 

Ргохіта СІ. роггоі Рее. еі аіГ. 

С1. (Сіаизіііазіга) соттиіаіа Ем. 

Ѵаг. ип^иіаіа (2.) іогша ІгапвГи&а п. 

Арегіига Іатеііа іпіегіоге іепиіоге, ріісіз раІаіаІіЪиз 5 

(1. 3. 4. сит саііо ргоіипйо оЫЦио іепиіззіто соп^ипсііз, 4. 
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агсиаіо-етегза. Тезіа сіе сеіего іуріса. 

НаЬ. СггіесЪепІапсі. 4апіпа Ъѳі Сгогііга (Н. В паж:). 

С1. (Еихіпа) ріизіа п. зр. 

Тезіа §гасі1із, іизііогтіз, іизсо-сегазіпа, зирѳгпе асі тесііит 

созіиіаіа, тесііо ішѵіз, іп апігасіи иНіто ехіиз еі іп сгізіа 

Ъазаіі ріісаіо-созіиіаіа; зріга Іоп^а, сопсаѵіизсиіо-аііѳпиаіа; 

апігасіиз 15, зирѳгі асі тесііит Іѳпііззіте ассгезсепіез, иШтиз 

асі зиіигат іитісіиіиз, Ъазі сотргеззо-сагіпаіиз; зиіига іепиііег 

аІЬа еЬ іизсотаг^іпаіа; арѳгіига гоіипсіаіа, зіпиіо гоіипсіо, 

ѵаісіе гесигѵо, регіотрііаіо аііо, іэегізіотаіе сопііпио, зоіиіо, 

гиіЪЪгиппео; Іатѳііа зирега Іоп^а, таг^іпаііз, зрігаіет аШп- 

§ѳпз, іпіега ргоіітсіа, оЫ^иа, а Ьазі геігогзит іигсаіа, рііса 

раіаіаііз зирега 1. 1оп§іизси1а, 2. Ъгеѵіззіта, зирѳгпе сит 1и- 

пеііа сіогзаіі оЪІЦиа соп]ипс!а, іпіега пиііа, саііиз раіаіаііз 

ѵаіісіиз, аІЬиз, регізіотаіі рагаііеіиз, зирга еі іпіга іпсгаззаіиз 

еі іпігогзит аііепиаіиз, рііса зиЪсоІитеІІагіз аІЬа, ропѳ сапаіет 

Ъазаіет агсиаіо-етегза, сіаизіііит ргоіипсіит, іп арегіига от- 

піпо іпсопзрісиит. — Ъоп§. НѴа, сііат. 2 тт. 

НаЪ. Кіѳіп-Азіеп. (Зресітеп сіезсгіріит іп соііѳсііопѳ 

геіісіа Ктізтееі іпѵепі). 

Ргохіта СІ. Ігеіегсе (Ркіѵ.) Рее. 

С1. (АИпсіа) Ьіріісаіа Мохт. 

Ѵаг. зігі^оза п. 
% 

Тезіа Ъгеѵіз, оЪеза, оііѵасеа, сіепзѳ оЫизѳ созіиіаіа, поп 

зігі^іііаіа, зесі зігі§із рІигіЪиз риге ѵігісііЪиз; зріга зіп^иіа- 

гііег ап^изіаіа; апігасіиз 11, соігѵехіизсиіі, иШтиз іпіга Ъге- 

ѵііег оЪіизесріе сгізіаіа; арегіига Ъазі гоіипсіаіа, Іаіе сапаіісиіаіа, 

ріісіз раіаі. 2, ЪгеѵіЪиз, Іипеііа сі’азза, еЪигпеа, іогіііег сигѵаіа, 

рііса зиЪсоІитеІІагі іпсопзрісиа; регізіота Ъгеѵе зоіиіит ѵеі 

асіпаіит. — Ьоп§. 14, сііат. 4 тт. 

НаЪ. 8сЪ1езіеп. "ѴѴіІЪеІтзіЪаІ Ъеі ЗаІгЪѳг^. (В. Тетзсшх). 

Ѵаг. Ьип§агіса п. 

Тезіа §гасі1із, іепиііег аііепиаіа, сіѳпзе аг§иіѳ созіиіаіа; 

апігасіиз 12, иііітиз зиЪЪісгізіаіиз; арегіига зоіиіа, ргосіисіа, 
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Іоп^а, ап^изіа, ѵегіісаііз, зіпиіо аііо, апдизіо, асиіо, аЗ Ъазіп 

ап^изіаіа, ргоІипЗе сапаіісиіаіа; Іатеііа зирѳга таг^іпаііз, 

аііа, Іоп^іззіте іпігапз, зирегпе ехіиз іогіе зіпиаіа, Іат. іпіега 

іттегза, оЫ^иа, зі^тоіЗеа, вітріех, іпіиз ргэеіег зирегат 

ехіепза, апіісе Ъгеѵііѳг іигсаіа; іпіег зирегат еі іпіегат 1а- 

тѳііа ассіЗепІаІіз 1оп§а еі Іепиіз, поп таг^іпаііз ехіаі; ріісзе 

раіаіаіез зирегзе 8 (1. 2. 1оп§эе7 3. Ьгеѵіог, Зогзаіез, отпѳз Зі- 

ѵег^епіез); Іппеііа зиЪЗогваІіз, агсиаіа; регізіота аІЪоіпсгаз- 

заіит. — Ъоп§. ІбѴа, Зіат. 3 тт. 

НаЪ. Ио^агп. 

С1. (Аііпсіа) гетиіаіа п. ер. 

Тезіа ѵепігісозо-іизііогтіз, арісѳ Ъгеѵі, ѵігіЗиІа, заі Зепзе 

(іп апГг. пШто Зізіапііив) созіиіаіа, поп зігі^іііаіа, созіиііз оЬ- 

Іизіз, гесііз, ѵегІісаІіЪиз; апігасіиз 11, иШпшз Ъазі Ъгеѵііег 

оЪзоІеІѳ сгізіаіиз; арегіига Ьгеѵѳ зоіиіа, гоІипЗаІо- рігііогтіз, 

іпіга ргоіипЗе сапаіісиіаіа, зіпиіо гоІипЗаІо, таг^іпіЪиз сопіі- 

пиіз, іпсгаззаііз, отпіпо ітріісаііз, таг^іпѳ соіитѳііагі Зііаіаіо, 

ехрапзо, Іатеііа зирѳга Іоп^іззіте а зрігаіі ргоЪтЗа зеіипсіа, 

ехіиз зиргатаг^іпаііз, іпіега регоЫЦиа, рагіѳ іпіегіоге Іеге 

іпсопврісио, ехіиз Зізіапіег Ъііигсаіа, рііса раіаіаіі ипа Іоп^а 

(ргіпсіраіі) еі зесипЗа Ъгеѵіззіта іпіиз сит Іипеііа Іаіегаіі 

гесіа соп]ипсіа. — Ъоп§. 14, Зіат, Зг/2 тт. 

НаЪ. Масесіопіеп (іп соііесііопе геіісіа Кіізтеш сит 

СІ. Ыріісаіа Мохт. іпѵепіа). 

С1. (АІЪіпагіа) аг&уппіз п. зр. 

Тезіа Ъгеѵііег 1аіе^ие гітаіа, за! ѵепігоза, арісѳ Ъгеѵііег 

сопісо, аІЪіЗа ѵеі соегиІезсепіі-аІЪіЗа, зирга теЗіит оЪзоІеіе 

Зізіапіег созіаіа, апігасіи иіііто іпіга еі ехіиз аг^иіе созіиіаіа, 

сіе сеіего Іэвѵіз; апігасіиз 10, сопѵехіизсиіі, иііітиз ехіиз 

теЗіо Шуісе іпзіаг зиісаіо-ітргеззиз еі зиЪ зиіигаш ІитіЗиІив, 

Ъазі ап<з;изіаіо зиЪЪі^іЪЪозиз, пес сгізіаіиз; зиіига зітріех, 

іепиіз; арегіига та§па, атріа, Іаіе-оѵаіо-зиЪгоіипсІаіа, Іатеііа 

зирѳга таг^іпаіі, зрігаіет 1оп§'е ігапзсиггепіе, іпіега аЗ ІаЪгит 

іпіегіогет арегіигав геіиза, зиЪЪогігопіаІі, сотргезза, агсиаіо- 

азсепЗепіе, ехіиз Зііаіаіа, іпіиз Іоѵіззіше іигсаіа, Іатеііа ра- 

гаііеіа Зізііпсііззіта, зиЪетегза, ехіиз іпІегЗит Зиріісаіа, 

зиЪсоІитеІІагі еі рііса іпіега сит Іипеііа соп^ипсіа аЗ ІаЪгит 
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іпіегит зиЪетегзіз, рііса ргіпсіраіі тесііосгі, раіаі. 1. іпіегпа 

сит Іипеііа сопртсіа, 2. Іаіѳгаіі, сііѵѳг^ѳпіе; Іатеііае еі ріісаз 

(Іат. зирега ехсеріа) ргоіітсіав, 1оп§е а таг^іпе зерагаіэе; ре- 

гізіота раіиіит, зоіиіит. — Ъоп§. 18, сііат. 5 тт. 

НаЬ. СггіѳсЪѳпІапсІ, Рѳіороппезиз, Азігоз, На§. Тапі. 

(Тн. Ккёрее). 

А(і §ге§ет СІ. зігіаісе Рее. регііпеі. 

С1. (БеИта) Гегіаѣа п. зр. 

Тезіа іизііогтіз, зирегпѳ сіізііпсіе, тесііо сіііиіе созіиіаіа, 

іп апіг. иіііто іггео;и1агііег зігіаіа, Іиіезсепіі-сіпегеа; апігас- 

іиз 9, иііітиз Ъазі регоЪзоІеіе сгізіаіиз; зиіига аІЪа; арегіига 

гоіипсіаіо-оѵаіа, аІЪа, регізіотаіѳ сопііпио, зоіиіо, ехрапзо, 1а- 

теііа зирега ѵіх таг^іпаіі, зрігаіет ігапз^гесііепіе, іпіега 

іттегза, іпігогзит а Ъазі іпсгаззаіо-іигсаіа, гато іпіегіогѳ іоіо 

ехіепзе агсиаіо, сотргеззо, ЪогігопіаІі-сІеЯѳхо, зирегіоге сііѵег- 

§епіі Шііогті, рііса раіаіаіі 1. ехіга Іипеііат поп ргосіисіа, 

2. сит Іипеііа сотртсіа, іпіега пиііа, Іипеііа Ъгеѵі, сІіІаЪаЪа, 

гесіа, зиЪѵегіісаІі, рііса зиЪсоІитеІІагі оЫірие іпіиепіі раиііо 

сопзрісиа. — Ъоп§. 18, сііат. 3 тт. 

НаЪ. СггіѳсЪѳпІапсІ. Хуіоказіго (Тн. Ккёрее). 

АГЪпіз СІ. аІЫсІсе (Раек.). 

СІ. (Беііта) рогсеііапеа п. зр. 

Тезіа іизііогшіз, ^гасіііз, соегиіезсепз, пііісіа, Іэеѵіз, сег- 

ѵісе оЪзоІеіе созіиіаіо ехсеріо, зріга Іепіе аііепиаіа; апігасіиз 

11, сопѵехіизсиіі, иііітиз Ъазі ^іЪЪозо-сгізіаіиз; зиіига зітріех; 

арегіига 8иЪ^иас^^аіа, таг^іпіЪиз ехіегіогіЪиз рагаііеііз, іп ра- 

гіеіѳ сііз^ипсііз ѵеі саііо оЪзоІеіо ^ипсііз, Іатеііа зирега таг- 

§іпа1і, 1оп§а, іпіега апіісе зиЪоЪІЦиа, іпсгаззаіа, гесіа, іпіиз 

агсиаіо-азсепсіепіе, зітріісе, ріісіз раіаіаі. зирегіз 2, рагаііеііз 

(1. іепиі, Іипеііат ѵіх ігапз^гесііепіе, 2. сгаззіоге, Іипеііат 

1оп§е поп аіііп§;епіе), рііса іпіега Ъгеѵіизсиіа, сит Іипеііа 

іепие соп^ипсіа, рііса зиЪсоІитеІІагі Ъепѳ сопзрісиа, зесі поп 

етегза; Іипеііа зиЪсІогзаІіз (іоіа (Іезирег сопзрісиа), Ъгѳѵіз, 

сгазза, зирегпѳ сигѵаіа, рііса ргоіипсіе іпіег рі. іпіегаш ѳі зиЪ- 

соіитеііагет сіізііпсіа; саііиз раіаіаііз аІЪиз, сіііаіаіиз, іепиіз, 
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іттѳгзиз, сит рііса раіаі. 2. еі іпіѳга сопртсіиз. — Ьоп§. 16— 

21, сііаш. ЗѴ4—4 тт. 

НаЪ. Баітаііеп. (Соіі. геіісіа Кіізтееі). 

Е §ге§е СІ. саііагоёпзіз (2.) Ем. 

С1. (Беііта) воіііагіа п. зр. 

Тезіа регіогаіо-гітаіа, рѳгіотрЪаІо Іаіе агсиаіо, ѵепігозо- 

іизііогтіз, зріга регѣгѳѵі, Ізеѵіз, апігасіи иіііто ехіиз зігіаіа, 

йаѵісіа, апіг. и 11. гиГезсепз; апігасіиз 9Ѵг, зирѳгі сопѵехі, зиіига 

ап§из1е таг^іпаіа, поп раріПіГега, тесііі ріапі, зирга іпігадиѳ 

ап§и!а1і, зиіига Іаіо еі ргойтЗа, иііітиз Ъазі оЪіизѳ сгаззеоріѳ 

сгізіаіиз, зиісо Іаіо еі ргоіипсіо; арегіига оѵаіа, рѳгізіотаіѳ 

ѵіх сопііпио, аЗпехо; Іатеііа зирега таг^іпаііз, зрігаіет іпіиз 

ігапз^гесііѳпз, іпіега та§па, зиЪетегза, и8^ие асі теЗіит гесіа, 

рагит оЫЦиа, іпіиз агсиаіо-азсѳпсіѳпз, ріісав раіаі. зирѳгав 2 

(1. Іоп^іизсиіа, 2. тіпіта, сит Іипеііа теЗіо аЪЪгеѵіаіа іпіга 

Іаііззітѳ Гигсаіа сопртсіа, рііса іпіега іогііз, Іипеііэв соп]ипс1а, 

рііса зиЬсоІит. сігса регіотрЪаІит аІЬит іогіѳ агсиаіа еі аг- 

сиаіо-етѳгза; сіаизіііит Іаіѳгѳ ехіегпо іогііиз агсиаіо-етаг- 

^іпаіит, ІоЪо та^по. — Ьоп§. ІЗѴг, Зіат. ЗѴ2 тт. 

НаЬ. Еаітаііеп. (Соііесііо гѳіісіа Кіізтееі). 

Ргохіта СІ. зіідтаііссе (2.) Ем., ргаесірие іпзі^піз регіот- 

рЪаІо, зріга, соіоге, зсиіріига, зиіига, апігасіи иіііто еі рііса 

зиЪсоІитѳІІагі. 

СІ. (БеНта) пеиіга п. зр. 

Тѳзіа рагѵа, іизііогтіз, §гасі1із, сазіапеа, апігасіи иіііто 

раШЗіоге, пііѳпз, Іазѵі^аіа, апіг. иіі. Іепиііег созіиіаіа; апігас- 

Іиз 81 2, иііітиз аЗ Ъазіи оЬіизѳ сгізіаіиз, зиісо Зізііпсіо, ѳхіиз 

зирѳгпе зесиз зиіигат саііо сопсоіоге оЪіизо еі іпіга саііо 

Іепиіоге таг^іпі рагаііеіо; арегіига оѵаіа, іпіиз саііоза, регі- 

зіотаіе сопііпио, ѵіх зоіиіо, іизсо; Іатеііа зирега Іоп^а, зрі¬ 

гаіет ігапз^геЗіепз, іпіега зиЫюгігопіаІіз, Іоп^а, гесіа, іпіиз 

зиЪЗеЙехо-азсепЗепз, рііса раіаі. 1. иііга 2. заі іиігогзит рго- 

сіисіа, іпіега Ъгеѵіз, сгазза, Іипеііа оЪзоІеІа, рііса зиЬсоІит. 

оЫЦие іпіиепіі сопзрісиа. — Ьоп§. 9, Зіат. 2 тт. 

НаЬ. ОггіесІіепІапЗ. М. РіпЗиз, ТзсЬитегка (Тн. Кеіірее). 

Ргохіта СІ. Ыазоіеіііапсе Сн. 



— 171 — 

С1. (АІЬіпагіа) сгізіаіѳііа Кітзт. 

Уаг. виЬЬіеіЬЬоза п. 

БіЯѳгі а іуро апіг. иіі. асі Ъазіп зиЪесгізіаіо, зиЬЪі§іЪЪоза 

(ехіиз іпіга іитіЯо, сгізіа аЯ гітат регоЪзоІеіа, §іЪЪоза, зиісо 

пиііо), арегіига іпіиз ра1Н<іѳ Ъераііса, рііса виЪсоІитеІІагі іпіег- 

Яит оЫ^ие іпіиепіі Ьѳпѳ сопзрісиа. 

НаЪ. СггіесЪѳпІапЯ. Акагпапіа Ъеі КНззига (Тн. Кетірее). 

С1. (АІЬіпагіа) рИсісоИіз п. зр. 

Тезіа ІизіГогтіз, соегиіезсепз, тасиііз зігі^ізуе раисіз 

іизсіз, зирѳгпе, арісе ЯаѵіЯо ехсеріо, регоЪІ^ие совіиіаіа, 

теЯіо зиЫэеуі^аіа, іп апігасіи иіііто (іатеп поп іп репиіііто 

іоіо іэѳуі) Яогзо еі ехіиз іогіііег ігге§и1агііег Іатеііово-созіиіаіа 

(созііз асиііз, іпіга аіііз, сотргеззіз, зигзит 1оп§е ЯісЪоіотіз 

еі іѳпиіЪиз), аЯ Ъазіп оЪзоІеііззіто зиЪЪі^іЪЪоза (сгізіа еі зиісо 

пиіііз); апігасіив 10, ріапиіаіі, аЯ зиіигат ап^иіаіі; арегіига 

Іаіе оуаіа, іпіиз сит регізіотаіе сопііпио, зоіиіо, Іаіе ехрапзо 

еі геЯехо ЙаѵіЯа, Іатеііа зирега поп таг^іпаііз, 1оп§а, зріга- 

Іет аіііп^епз, іпіега оЪІЦие азсепЯепз, апіісе сгазза, іпіиз 

Іеѵііѳг агсиаіа, рііса зиЪсоІитеІІагіз іпіга сигѵаіа, оЪІЦие іп¬ 

іиепіі Ъѳпѳ сопзрісиа, ріісае раіаі. зирѳгаз 2 (2. ргішзѳ рагаііеіа, 

уаІіЯіог, Іипѳііат аіііп^епз), іпіега Ъгѳѵіз, сгазза, сит Іипеііа 

виЫаіегаІі, сигѵаіа соп^ипсіа; Іипеііа еі сіаизіііит е Ъазі іп¬ 

іиепіі сопзрісиі. — Ьоп§. 20, Яіат. 4 тт. 

НаЪ. Іпвеі Сгеіа. 

Ъосит зиит іп зузіетаіѳ іпіег СІ. атаШіеат ЛѴ. еі Ыраіа- 

іоіет Кім. ЪаЪеі. Апігасіи рѳпиіііто іоіо Іавѵі, всиіріига иіііті 

еі ^іЪЪозііаіе е^из Ъазаіі пес поп рѳгізіошаіе аЪ иігацие Яізііп- 

§иііиг. 

СІ. (АІЬіпагіа) ШеоЬаИі п. зр. 

Тезіа іизііогтіз, ораса, соегиіезсепз, ипісоіог, Іоіа еесріа- 

Іііег созіиіаіа, созіиііз зиЪгѳеііз, арісе пі§го іеѳуі еі апігасіи 

иіііто Іеге іоіо зеЯ ргаесірие ехіиз еі іпіга ѵаІЯѳ созіаіо-ги^озо 

(ги§із поЯиІіГегіз, созіиііз еі созііз зирѳгпе ЪіЯЯіз) ехсерііз; 

зріга 1оп§е аііепиаіа, §гасі1із, арісе пі^го піііЯо; апігасіив 12, 

сопуехіизсиіі, зиіига ітргезза, зирегі сопуехі, аЯ зиіигат ап- 
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§и1аіі, иііітиз Ьазі ипісгізіаіиз, сгізіа ехіегіоге іегѳ отпіпо 

оЫіІѳгаІа; арегіига оЫоп^а, асі Ъазіп гесесіепз, іпіиз йаѵійа; 

регізіюта сопііпиит, зоіиіит, Іеѵііег ехрапзит, аІЪит; Іатѳііа 

зирѳга зиЬтаг§іпа1із, еіоп^аіа, а зрігаіі заі 1оп§ѳ сііз^ипсіі, 

іпГѳга гетоіа, агсиаіо-азсепсіепз, рііса зиЪсоІитѳІІагіз іпсоп- 

зрісиа, ргіпсіраіез апіісѳ зрігаіѳт 1оп§ііисІіпе 8е^иап8; сіаизі- 

Ііпт Ъепе сопзрісиит. — Ьоп§. 19—21, (Ііат. 4 тт. 

НаЪ. СггіесЪепІаікІ. Іпз. ІЯахоз. (Тнеов. Кеёрее). 

8ресіез е §ге§е СІ. соегиіесе Рее. 

С1. (АІЪіпагіа) пѳзіог п. зр. 

Тѳзіа іизііогті-сіаѵаіа, аІЬа, иЪЦие созіиіаіа (созіэз гесізѳ, 

ѵегіісаіез, ай зиіигат раиііо іпсгаззаіда); апГгаскіз (Іезіае сот- 

ріѳіэе) 11, ѵіх сопѵехіизсиіі, иШтиз Ьазі ^іЪЪозо-сгізіаіиз, ѳх- 

ѣиз тейіо ріапаіиз, арѳх Гиіѵиз; арегіига оѵаііз, рѳгізіотаіѳ 

сопііпио, раиііо зоіиіо, геЙехо, аІЬопііѳпіе, зіпиіо Іаіо; Іатѳііа 

зирѳга таг^іпаііз, е1оп§аіа, зрігаіѳт ѵіх аНеп^епз, Іат. іпіѳга 

ргоіипйа, регоЫ^иа, зиЪзігісіа, Йезирег |іп1иѳпіі рагит сопзрі- 

сиа, рііса раіаі. 1. иііга Іипеііат оЪзоІеІаш поп ргойисіа, 

2. Ъгѳѵіззіта, рѳгоЫіфіа, Іипѳііее соиртсіа, ІЕІега пиііа, зиЪ¬ 

соІитѳІІагіз рѳгоЫЦиѳ іпіиѳпіі іпіга Іат. іпіегат сопзрісиа. 

— Ьоп§. (ІѲ8І86 сотріеіеѳ) 16, Йіат. 4 тт. 

НаЪ. Баітаііѳп. 

8ресіез ѳ §ге§е СІ. псеѵозсе Рее. 

8иЪ потіпѳ „зепіііз 2оье. Ба1та1іеп“ ѳі зШо іэІитЪео 

потеп іпѵепіогіз „ІЯеішегее^ айзсгіріит зрѳсітіпа 4 (риогит 

3 зипі ігипсаіа, апі'г. 6 гѳзІапііЬиз) іп соііѳсііопѳ гѳІісЬа Кітзтееі, 

сази айѵѳгзо йіззіраіа, іпѵепі. Рійегі іѳзіа іашеп а СІ. зепііі 

та^пііийіпе, іогша оЬѳзіогѳ, сіепзіиз созіиіаіа, созііз ѵѳгііса- 

ІіЪиз, апіг. иіііто Ьгѳѵіогѳ, сгізіа тиііо оЪзоіѳііогѳ, арѳгіига 

тіпиз зоіиіа, рэііса раіаі. зирѳга 2. риатдиат тіпіта Іатѳп. 

Йізііпсіа, рі. зиЪсоІитеІІагі сіізііпсііоге &с. 

СІ. (АІЪіпагіа) іттегза п. зр. 

Тѳзіа ^гасіііз, Гизііогтіз, соѳгиіезсепіі-сіпѳгеа, зирегпѳ 

рипсііз поттіііз іизсіз, арісе гиГа, йепзіззітѳ е1е§апіѳг саріііа- 

сео-созіиіаіо-зігіаіа, созіиііз гѳсііз ѵеі зирегіз сигѵаіиііз, оЫі- 
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(різ, іп ап 1г. ііНішо ехіиз сІізіапііогіЪиз, зееріззіте 1оп§е сіісііо- 

Іотіз; апігасіиз 9, зирегі сопѵехі, иШтиз іпіга ап^изіаіиз, 

Ьазі оЬзоіѳіѳ сгізіаіиз; арегіига оѵаііз, іпіиз Іиіѵа, зіпиіо 

Іаііззіто, регізіотаіе сопііпио, зоіиіо; Іатеііа зирега Ьгеѵіз, 

поп таг^іпаііз, Іатеііа зрігаііз іпсопзрісиа, Іат. рагаііеіа 

іпіга Іогііз, іпіега іпшіегза, зі^тоісіеа, рііса ргіпеіраііз зоіа, 

сіогзаііз, зиЪсоІитеІІагіз іпсопзрісиа, Іипеііа оЪзоІѳіа. — Ьоп§. 

12, сііат. 2Ѵа тт. 

НаЪ. СггіесЪепІапсІ. МіззоІип^Ъі Ьеі Какаѵо. (Тн. Ккёрек). 

СІ. сіізіапз Втто. зресіез ргохіта. 

С1. (РарШіГега) захісоіа А. 8. 

Ѵаг. ИтЪаіа п. 

Тезіа ѵепігозо-ТизіІогтіз, оЪзоІеіе зігіаіиіа, ропѳ арѳгіи- 

гат зігіаіа, Іизсоригригеа, зріга Ьгеѵі; арѳгіига Іатеііа іпіега 

іттегза, Іатіпат регіаіат, Іюгігопіаіііег-сіейехат, аЪ іпзѳгііопе 

таг^іпе ехіегіоге агсиаіат, і^ие зиЪ зирегат ехіепзат, ап- 

іісе іпіга регЪгеѵііег сіезсепсіепіет, зирегпе Іеѵііег Іаііззітѳ 

Іигсаіат ргэеЪепіе; рііса зиЬсоІшпеІІагіз іпіиз ^ѳпісиІаЪа, іепиіз 

аі сіізііпсііззіша, гѳсіѳ Іеге асі Ъазіп ргойисіа, ріісзѳ зиіигаіез В, 

ріісэе ргіпеіраііз Іосо ехіиз зиЪ зіпиіо іиЪегсиІиз ѵеі рііса 

Ъгеѵіззіта аі сгазза аІЪа; регізіота раіиіит ѵеі Іаіе ріапееріе 
ехрапзит, аІЪоіпсгаззаіит. 

НаЪ. СггіесЪепІапсІ. ЕиЪоѳа Ьеі Киті ипсі ВгасЪоз. 

(Тн. Кеіірен). 

СІ. (Сизтісіа) ЪМѳпІаІа 8тк. 

Ѵаг. еггапз п. 

Тезіа рагѵа, §гасі1із, поп зігі§і11аіа, зирга тѳеііит (аріее 

Іэеѵі ехсеріо) заі сіізііпсіе зігіаіиіа, тесііо зиЪ Іепіе Іогіі 

іепиіззіте аі сіізііпсіо зігіаіиіа еі зрігаіііѳг Ііпеаіа, апігасіи 

иВіто іепзе іепиііе^ие ріісаіиіа; арегіига Іатеііа іпіега зіт- 

ріісі, апіісѳ Ъгеѵі, зігісіе сіезсепсіепіе, іпіиз іп Іатіпат ріиз 

тіпиз Іаіат сіейехо-ііогігопіаіет сотргезза, саііо раіаіаіі іепиі, 

Ъазаіі Іогіі; рііса раіаіаііз зирега 1оп§ѳ иііга Іипеііат рго- 

йисіа. — Ьоп§. 8, Йіат. 2—2Ѵз тт. 

НаЪ. Вапетагк. ЬипЗіоІіе. (Н. 8ееь, 23. IX. 1897). 
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СІ. рагѵиіа 8тіт., ^и8е ргохіта, сШГѳгѣ ГезГа ѳііат виЪ Гогіі 

Іепіе зиЫееѵі (апГг. иШптз Гатеп зГгіаГиІиз) саііо раіаіаіі ргае- 

зѳгГіт вирегпе асі зіпізГгит Гогііогѳ, саііо Ъазаіі ѵаіісііоге еі 

Іипѳііа Гогііиз агсиаіа. 

Ѵаг. ѵагіозігіаіа п. 

ТезГа ѵепігісоза, зріга §гасі1іГег аНѳпиаГа, Гизса, аі зиіи- 

гат ітргеззат аІЬісІат ріиз тіпиз сгеЪге тасиІаГіт зГгі^іІІаіа, 

апГг. 10—11, зирегі сопѵехі, іпГегі ріапиіаіі, зитті Іееѵі^аГі, зе- 

^^1епГе8 5 еГ иШптз апГісе Гогіііег зГгіаѣі, 4ио тесііі (Іепзіззітѳ 

зігіаГиІі, отпез (іепзіззіте зрігаіііег ІіпеаГі, арѳгіига гЪотЪоі- 

(Іео-рігіГогтіз, Іатеііа іпГега рэгоГггпсіа,, іпіиз ГигсаГа, апіісе 

сІіІаіаГо-аЪЪгеѵіаГа, рііса ргіпсіраііз иііга Іипѳііат ргосІисГа, 

саііиз раіаіаііз Гепиіз, соегиіеиз, рііса (саііо) Ъазаіі ГогГі. — 

Ьоп§. 9 — 10, Іаі. 2Ѵг—234 тт, 

НаЪ. Ігіапсі. Со. АпГгіт (В. Р. Зснакре). 

Рогша зсиіріига зіп^иіагі, Іатеііа іпГега, рііса ргіпсіраіі 

ргойисіа еГ соіогѳ саііі ехсеііѳпз. 

СІ. (зесііо?) Ьегесіііагіа п. зр. 

ТезГа ГизіГогтіз, (Іѳпзѳ созГиІаГа (созГиІіз ѵегГісаІіЪиз, 

гесГіз), Гизсосогпеа, зріга Ъгеѵі; апГг. 10, сопѵехі, иШптз Ъазі 

сопѵѳхиз, оЪзоІеГе ипісгізГаГиз; зиГига зітріех, ітргеззиіа; 

арегГига ап^иІаГа, зиЪоѵаГа, таг^іпіЬиз ІаГегаІіЪиз зпЪрагаІІеІіз 

(ехГѳгіоге тесііо ітргеззиіо), Ьазі гоГипсІаГо-сапаІісиІаГа, 

зіппіо (Іергеззо; регізГота іпсгаззаГит, зиЪсІепГісиІаГит, таг- 

^іпіЬиз іп рагіеГе 1оп§е зе^ипсГіз; Іатеііа зирега таг^іпаііз, 

сит зрігаіі соп^ипсГа, іпГега ргоГипсІа, іпГиз заГ аІГа, рег- 

оЫЦиа, ехГиз іп ап^иіит гесГит ропе асі таг§;іпет рго¬ 

сІисГа, рі. зиЬсоІитеІІагіз іпГга ЪогігопГаІіз, Ъепѳ сопзрісиа, 

рііса ргіпсіраііз іп ІаГеге зіпізГго асі (іогзит сѳгѵісіз ргоѵесГа, 

іпГга таг^іпет ехГегіогет іп раІаГо ріісаэ 2 сгаззее, Ъгѳѵез 

гиГезсепГез, саПіГогтез, рагаііеіэе зипГ, Іипѳііа пиііа (?), 

сіаизіііит іпГе^гит; іпГегІатеІІаге ІаГит. — Ъоп§. 9 сііат., 

22/з тт; 

НаЪ. - ? 
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С1. (зесііо?) геіісіа п. зр. 

Тезіа ^тасіііз, ГизіГогтіз, Ъгиппео-согпеа, Гепиіззіте зігіа- 

іиіа; зріга Гепиіз ІепГе ргоіоп^аіа; апГг. 10, за! сопѵехі, зиіига 

за! ітргезза, сопсоіогі, Гепиіззітѳ сгепиіаіа сІіз^ипсГі, иііітиз 

еіоп^аіиз, зирга гітат гоідтсіаіліз (аЪз^ие ѵезГі^іо сагіпэе ѵеі 

^іЪЬозіГаГіз), ехГиз сіергеззиз, іпГга аІЬісІиз, сгізіа Іепиі таг^іпі 

рагаііеіа еі а таг^іпе зиісо за! Іаіо сІлз^ипсГа типііліз; арег- 

Гига отпіпо рігіГогтіз, іпіиз сіііаѣаіѳ аІЬо-іпсгаззаіа, таг^іпіЪиз 

аІЪоІаЬіаГіз, сШаГаГіз, сопііпиіз еі воіиііз; Іатеііа зирега таг- 

§іпа1із, ГогГіз, 1оп§ѳ а зрігаіі ргоГипсІа сІіз^ипсГа, іпГѳга рагѵа, 

оЫЦиѳ. зі^тоісіео-азсепсіепв, рііса зиЬсоІитеІІагіз ргоГипсіе 

іттегза (ГапГит ехіиз и! Ііпеа за! сгазза аІЬа сігса гітат 

Ггапзіисепз сопзрісиа), ріісве раіаі. зирегзе 2 (1. сіогзаііз, Іоп^іиз- 

сиіа, рагит иііга Іипеііат ехіепза, 2. ріиз диат сіиріо Ъгеѵіог 

асі Гіпет іпГегпат е]из), іпГега пиііа, Іипеііа зиЬсіогзаІіз, 1оп§а, 

іпГга Геге иі Іипеііа СІ. ііаісе, зесі гесіѳ еі іп ап^иіо оМизо 

іпѣгогзит і^ие асі тесііит ріісзз зиЬсоІитеІІагіз ргосіисГа еГ 

сит еа соп^ипсіа; іпіег ріісат зиЪсоІитеІІагет еГ Іипеііат 

зирег гітат ріісиіа Ьгеѵіз ігапзіисіі; Іатеііа іпзегіа пиііа. 

Ьоп§. НУз, сііат. 27а тт. 

НаЬ. — ? 

Напс Гогтат еі ргазсесіепіет, ех иЬ^ие ипісит зресі- 

теп, іп гиіпіз соІІесГіопіз геіісіаз Кіізтееі іпѵепі, иГгап^ие зіпѳ 

іпсІісаГіопе раігіэе. АШпез еагит іп зио §епегѳ поп Ьос Гет- 

роге сіесісіеге роззит. 

Сгеп. Сіопеііа іегге, 

С. (Региззасіа) а&Шз п. зр. 

ТезГа ^гасіііз, суІіпсІгасео-ГизіГогтіз, арісѳ еіопо'аіо-сопісо, 

зиссіпео-гиГа, пііепз, ргэесірие асі зиіигат ігге^иіагііег зігіаіа; 

апГгасіиз 7, зирегі сопѵехі, ІепГе ассгезсепіез, Ггез іпГегі сеіе- 

гііег ассгезсепіез, сопѵехіизсиіі, иііітиз репиШшо рагит Іоп- 

§іог; зиГига Іаіе таг^іпаіа, асі арегЬигат реграгит сіезсетіепз; 

арегіига зиЬрігіГогтіз, зирегпе 1оп§е ап^изііззіте аіГепиаГа, 

іпГга сіііаіаіа, гоіипсіаіа, таг^іпе ехѣегіоге тесііо тосіісе еі 

ге§и1агіГег агсиаШп ргоГгасГо, соіитеііагіз Ьгеѵіз, сигѵаіа, аІЬа, 

ігипсаіа. — Іюп§;. 8—8Ѵ2, сііат. 2 тт. 

НаЬ. АІ^егіеп, А1§іег (V. ЬттапвЕко). 
Ежѳгодн. Зоол. Ыуз. 1898. 12 
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Оеп. СеесіИапѳІІа Воіша. 

С. (Асісиііпа) ргэесіага п. зр. 

Тезіа еіоп^аіо-суііпйгіса, §гасі11іта, пШйіззіта, Іэеѵіззіта, 

Ъуаііпа, ѵіігеа, зріга ѵаійе ргойисЬа, оЪіизіизсиІа; ап Гг. 6Ѵ2—7, 

сопѵехіизсиіі, апІѳрепиВітиз ргэесейепіе ѵіх сіиріо аіііог, реп- 

иІЬіто Ѵз аШіисІтіз оссирапз, йогзо ріапиіаіиз, іпіга Іепіе аійе- 

пиаіліз; заіигараиііізрег ітргезза, ГогЬііег аѣ Іепиііег таг^іпаіа, 

тѳсііо еі іпіга ѵаійе йезсепйепз; ареНига, еіоп^аіо-рігііогтіз, 

зирегпе асиіѳ ап^иіаіа, іпіегпе геіиза, рагіеіе 1оп§о зиЪгесіо, 

соіитѳііа Ъгеѵі агсиаіиіа, асі Ъазіп аЪгирІе Ігипсаіа; регізіота 

гесіит, асиіит, зітріех, таг^іпе ехіегіоге тейіо апігогзит 

ѵаійе агсиаіо, ай Ъазіп геігосейепіе.— Еопо\ 5—5Ѵг, сііат. 1 тт. 

НаЪ. Тигкезіап. Тоікаиі, 8 Ехрк (А. Казкако^). Еооі. 

Мпз. іп 8Ь. РеіегзЪиг^. 

Степ. 8иссіпеа Беар. 

8. (АтрЫЬіпа) рГеійегі Ем. 

Ѵаг. геіісиіаіа п. 

ТѳзЬа оЫоп^-а, йепзе зігіаіиіа еі Ііпеіз зрігаІіЪиз йѳпзіз- 

зігаіз, Іепиіззітіз аі зиЪ Іепіѳ регсіізііпсііз рпіскѳггітѳ сіа- 

Нігаіа, апігасіиз 3, зиргѳтиз тіпітиз, зесипйиз сопѵехиз, иШ- 

тиз е1оп§;а1из, сопѵехіизсиіиз, арегіига оЫоп^а, зирегпе асиіа, 

Ъазі гоіипйаіа еі геіиза, сіиріо ^иат зріга Іоп^іог. — Ьоп§. 12, 

сііат. 4, арегк 1оп§. 8 тт. 

НаЪ. Ігіапсі. Со. БиЪІіп, 15 Ехрк (В. Е. 8снакее). 

Сгѳп. Ьітпѳеа (Вето.) Ваш. 

іі. (Роззагіа) ѣгипсаЪиІа Мііьь. 

Ѵаг. Ьізрапіса п. 

Тезіа таг^іпѳ ооіитеііагі гейехо ріиз тіпиз оЪіесІе 

гітаіа, гиіозиссіпеа, ігге^иіагііег зігіаіа, зріга аійепиаіа, соп- 

Іогіа, асиііззіша, ѣепиі; апігасіиз 6, арісе тіпіто, §гайа1і, зи¬ 

регпе ігипсаіі, зирегі сопѵехі, репиШтиз зирегпе Ъитѳгозиз, 

йеогзит Гогіііег ап^изіаіиз, сопзігісіиз, иііітиз іпіга ап^изіаіиз, 
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асі зиіигат сіезсепсіепз; арегіига оЫоп^а, 1оп§і1и(1іпе зрігат 
^иапз. — Ъоп^. 7Ѵ2—8, сііат. 8 тт. 

НаЬ. брапіеп. АИиѵ. сі. Ш. Загата (8. Саьбекох). 

Ь. (Роззагіа) ргаесѳііепз п. зр. 

Тезіа |)1пз тіпиз 1оп§ѳ Іаіесріе гітаіа, іпіег Роззагіаз §і- 

§ап!еа, оѵаію-оЫоп§;а, согпео-іиіезсепз, зиЪ Іепіе Іогіііег аі Іепиі- 

іег сіаікгаіа; апГгасідіз гезіапіез 8 (арісѳ апіг. 1—1 Ѵг сіѳігііо), 

зсаіагісіео-сопіогіі, іогіііег сопѵехі, зирегпѳ зиЫгипсаіі, іпіга ге- 

зігісіі, виіига регргоіипсіа сіізсгеіі, иііітиз тахітиз, асі арегіи- 

гат Ьогігопіаііз; арегіига зиЪеІІірІіса, ^иат зріга раиііо аіііог 

таг^іпіЪиз саііо Іепиі (Шаіаіо соп^ітсііз, ехіегіогѳ еі Ъазаіі 

агсиаііз еі гесііз, соіитѳііагі сіііаіаіо еЬ зирга гітат гѳйехо. — 

Ъоп§. 27—29, сііат. 17, арегі. 1. 16—17, 6. 6—7 тт. 

НаЬ. N. Атегіса. Кепаі, 2 Ехрі. (Миз. іп Нѳізіп^іогз). 

Сгеп. РІапОГЪІЗ СгИетт. 

Р1. (Зрігосіізсиз) зсоііозіота п. зр. 

Тѳзіа зирга апігасіиЪиз сеіеггітѳ ап^изіаііз еі зрігаіііег 

іттегзіз ргоіисііззіте іп тесііо ишЪіНсаіа, зиЫиз Іеге ріапа, 

согпео-сіпегѳа; апігаЫиз 5, іпіегіогез сопѵехі, зиЫиз зиіига 

ргоіипсіа, ргіті Іепііззіте, тесііі ге§и1агі1ег ассгезсепіез, иііі- 

тиз тахітиз, регаііиз, зирга іпігогзиз зиЪгеЫе ргсегиріиз, іп 

зитто оЫизе ап§и!а1из, іпіга ісіет, зе(і тиііо тіпиз, ехіиз Іаіе 

сопѵехіизсиіиз, апіісе Іѳѵііег сіезсепсіепз; арегіига та^па, 

ѵаісіе оЫісріѳ Іипаіо-гоіипсіаіа, таг^іпіЬиз Іепиііег соп^ипсііз, 

зирегіоге ргосіиЫо, ѵаісіе зирга Іезіат ехіепзо, таг^іпе іпіе- 

гіоге аі Ъазіп ап^иіит ргоіипсіит ѵѳгіісаіет Гогтапіе, ехіегіогѳ 

зирегпѳ агсиаіо, сіеіпсіе оЫЦие зиЪгесіо. — ІЗіат. 36, аіі. апГг. 

иіі. 14, аіі. арегі. 17 тт. 

НаЬ. СггіесЬѳпІап4. Акагпапіа, 8укіа, 8еѳ ѵоп ѴгасЪогі, 

6 Ері. (Тн. Ккітрек). 

Ц^иѳ асі кос Іетриз ргаезіапііззіша зресіез е §ге§е 

РІ. согпеі Ьга. 
12* 
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Р1. (С-угаиІиз) сепігаііз п. вр. 

Тевіа вирга іп сепіго ргоіипсіѳ іттегва, согпеа, сіѳпзіввітѳ 

ге^иіагікег вігіаіиіа, Ііпѳів врігаІіЪив пиіііз, виЫив іп тесііо 

Іаііизсиіѳ сопсаѵа, аІЬѳвсепв; апігасіиз 4, іпіегпі ап^изіі, соп- 

ѵехо-суііпсігасеі, иВіті 4ио сеіегііег ассгезсепіев, іпіиз а4 

виіигат ргоіипсіат ргаегирВ, иШпшв сотргеззо-гоіипсіаіддв, поп 

скіаіакиз, асі ареікигат репиШто аШогѳ ѵіх Ѵз Іаійог, іепіе 

ргоктке кезсепсіепв; арегіига когігопіаіів, оѵаіів, регоЫЦиа, 

таг^іпіЪив саііо Іепиі ^ипсіів. — Біат. б—6 тт, 

НаЬ. Тигкевіап. Ізвуккиі ипсі Кагакоі, 4 Ехрк (К. Е. 

Зтешюов). Миз. іп Не1зіп§Гогв. 

Ргохітив РІ. Ъогеаіі (Ьоѵ.) ЛѴ. 

Оеп. Апсуіив СгЕОБТЕ. 

А. (Апсуіазігит) ргаезіапз п. вр. 

Тѳзіа гоіипсіаію-еііірііса, аііа, апіісе еі розіісе ^ие го- 

Іипсіаіа, вирга апігогвит сопѵѳха, ІаіегіЪиз сопѵехіизсиііз, 

таг^о розіѳгіог виЪгесілдз, аікісіа, вігііз сіепзіз, ^иакЪив гаскап- 

ѣіЪив сіепвѳ еі ге^иіагііег типііа, зігіів сопсепігісів Іепиіззішів 

еі (Іѳпвіввітів геіісиіаіа; арѳх оЫивіззітив ак Ѵз Іоп^ііисііпіз 

ѣевіэе іоііиз а таг^іпе ровіегіоге гетоіиз. — Ъоп§. 9, Іак 7, 

аік 5 тт. 

НаЬ. 8рапіеп. Ео/оуа, 3 Ехрк (8. Саьбекох). 

Оеп. Меіапіа Елм. 

М. (АтрШтеІапіа) Ьізрапіса п. вр. 

Тевіа рагѵа, гітаіа, оѵаіа? сазіапео-пі§га7 Іѳпиііег вігіаіа, 

іп апігасіи иІЬіто вирга арегЬигат покоза, сгизіа огазза аІЪіка 

отпіпо оѣіесіа; вріга Ъгеѵів, ^иат арегкига зепгрег еі вавре 

тиііо Ьгѳѵіог; апіг. 4кг, иііітиз тахітив, ѵепігісозив; арег- 

ѣига оЫЦие оѵаіа, іпіліз рісеа, таг^іпѳ ехіегіогѳ гесію, іпіиз 

кизсо, соіитѳііагі кііаіаію, ріапо, раііікіоге, вирегпѳ ропѳ таг- 

§іпѳт ѳхіегіогет ІиЪегсиІо рагѵо. — Ьоп§. 5, скат. 3 тт. 

НаЬ. 8рапіеп. АІЪаггасіп, 16 Ехрк (В. Еаратек). 

Наес вресіез, ргіта виі §епегіз іп репіпвиіа ікегіса, кійеік 

а М. рсігѵиіа (8снм.) ѳ Сагпіоііа, 8іугіа ѳі Івігіа, ргаесірие та§- 

пііикіпе, іогша/ вріга Ъгеѵі, іогта ареікигае еі саііо соіитеііагі 

ріапо. 



М. (АтрЬітеІапіа) ігкіиѣа п. зр. 

ТезЬа ІаЬе оѵаЬа, ропѳ арегіигат согпеа, сіе сеіего отпіпо 

(арісѳ іиіѵо ехсерЬо) сгизЬа аІЪа, саісагѳа, Ьепасіззіта оМесЬа; 

зрііга сопіса, іпіга ІаЬа, зирегпе іепиіз, асикззіта, раиііо сріат 

арѳгкіга Ьгеѵіог; апігасЬиз 6, сеіегііег ассгезсепЬез, зирегі Ьгез 

шіпиЬі, иШтиз та^пиз, ѵепЬгісозиз; зиіига Ьепиіз, арегкігат 

ѵегзиз ІепЬе сіѳзсепсіепз; арѳгкіга оЫкріе оѵаіа, іпкгз сит саііо 

рагіеЬаІі ІаЬо аЬ Ьепиі еЬ соіитеііа сШаЬаЬа сазіапеа, таг^іпѳ 

ехіегіогѳ агсиаЬо іпкгз аІЬо. — Ьоп§. 7, сііат. 4. 1оп§. арегк 

4 тт, 

НаЪ. Мисііаіаіка, 10 Ехрі. (Вкаипт). 2оо1. Мизешп іп 
8к РеіегзЪпг^. 

Огеп. Ѵаіѵаіа мъьь. 

V. (Сіпсіппа) Ьеііепіса п. ер. 

ТезЬа ап^изіе еЬ асі рагіет оЪЬесЬе ишЫНсаЬа, сіергеззо- 

§1оЪоза, зк’іакііа, ѵігезсепз; апГгаскіз 4, сеіегііег ассгезсепЬез, 

ргіті тіпиЬі, репиіктпз тиІЬо та^ог, сопѵехиз, иШтиз та^пиз, 

реппікто сіиріо аШог, ѵѳпігозиіиз, арегЬигат ѵегзиз ІепЬе зесі 

за! ргоіипсіе сіѳзсепсіепз; зикіга іпіег апіг. иНітоз ітргезза; 

арѳгкіга оЫЦиа, ехіиз гоЬипсІаЬа, іпіиз Ьгапзѵегза еЬ зирга іп- 

іі^ие ап§и1аіа, регізіотаіе сопкпио, іпкгз аІЪоіпсгаззаЬо, асі 

апо-иіит зирегіогет айпаЬо, таг^іпе соіитеііагі гесЬо. — Біаш. 

Б.г, аік 1 тт. 

НаЪ. Оггіесііепіапсі. Ѵуіегіа іп Агкасііеп, 4 Ехрі. 

(Тн. Кеіірее). 

8ресіез е §ге§е V. тіпиісе Беар, іігохіте аШпіз V. ехідисе 
А. 8., екат іп Огеесіа іпѵепЬа, езк 

Сгеп. ЗрЬюгіит 8сор. 

8. (Согпеоіа) Ігапзѵегзаіе п. зр. 

СопсЪа Ьгапзѵегзіт еіоп^аіа, зиЪеШркса, сотргезза, иЪі- 

срге сіепзѳ зЬгіаЬа, зиЪ ІепЬе Ьепиіззіте с^епзі8зіте^ие гасііаіпт 

ІіпеаЬа, іпіга сопсЪат етЪгуопаІет іпсізига раиііо ргоіипсііоге, 

пііісіиіа, согпео-Йаѵезсепз?. рагіе апіегіоі’е Ъгеѵіоге, ап§изкоі’е, 

гоіипсіаіо, розіегіоге ропе итЪопез сШаіаЬо, сіеіпсіе регоѣзоіеіѳ 



ап§ив1а1о, гоІипЗаІо, шаг^іпе іпіегіоге Іеѵіззіте сигѵаіо; ит- 

Ъопез Зергеззі. — Еоп§. 8—9, аіі. 5—6; сгазз. ЗѴа—4 тт, 

НаЪ. 8іЪігіеп. 8ее Риіко, аиз Зет Ма§еп еіпез 8ібгз, 

88 Ехрі. (Н. \Ѵаврасно\ѵзку, 1895). 2оо1. Миз. іп 81. Ре1егзЪиг§;. 

Оеп. РІВІСІІит С. Рге. 

Р. (Говвагіпит) совіиіаіит и. зр. 

СопсЪа оѵаіа, рагит ѵепігісоза, иЪісріѳ эесргаіііег созіи- 

Іаіа ѵеі іогіііег зігіаіа, зиісіз раиііо ргоіипсііизсиііз ЗиоЪиз, зи- 

регпѳ еі іпіегпе, апіісе Зиріо ^иат розіісе Іоп^іог, Іепіе аііе- 

пиаіа, таг^іпе апіегіоге гоІипЗаІо, зирегіоге зиЪгесІе Зесііѵі, 

іпіегіоге агсиаіо, розіегіоге ехасіѳ гоІипЗаІо; итЪопез ргоші- 

пепіез, гоІипЗаІі, зирегпе иі тіігеіііз рагѵіз іпзігисіі. — Ъоп§. 

3? аіі. 2, сгазз. 2 тт. 

НаЪ. 8іЪігіеп. Ріпзз 8сЪ1зсЪи1зсЪ]а, 12 Ехрі. аиз Зет 

Ма§еп ѵоп Согедопиз тиІсзип (Н. ЛѴаерасно\ѵзкт, 1895). 2оо1. 

Миз. іп 81. Ре1егзЪиг§. 

Кеие иісіііі^с ІжаШаіеіі Ьекаішіег ЛІоІІігскеп. 

Неііх (Ѵаііопіа) асіеіа \\г. — Моіу ат Р1. Ігкиі (С2екахо\ѵ- 

зкі). 2оо1. Миз. іп 81. Ре1егзЪиг§. БізЪег пиг ѵоп Зеп ЗсЪ'ѵа- 

ЪізсЪеп Аіреп ипЗ зиЫоззіІ ѵоп Зег зйЗІісЪзІеп Кіізіѳ 8сЪ\ѵе- 

Зепз Ъекаппі. 

Неііх (АсапіЫпиІа) Ьагра 8ат. — Тгапзказріеп Ъеі АзІгаЪаЗ 

(С. Акоее). 2оо1. Миз. іп 81. Ре1егзЪиг§. Аиззег Зеп Ъогеаіѳп 

Ве^іопеп іп Еигора, Азіѳп ипсі НогЗ-Атегіка, кеппі тап Ъіз- 

Ъег Зіезе Агі пиг ѵоп Зеп Еіііеіаіреп іп Зег 8сЪлѵеіг. 

Неііх (ТгісЫа) геѵеіаіа Рек. — ЕиззІапЗ Ъеі Кіе\ѵ (Носн- 

шттн, 1849). Еооі. Миз. іп 81. РеІегзЪиг^. Нег пеие Еипсіогі 

ізі зеЪг Ъетегкепз\ѵегіЪ іиг Зіезе 8сЪпѳске, Зіе тап аіз 

аиззсЫіеззІісЪ АІ^егіеп ипЗ сіеп ѵ/езІІісЪзІеп ЬапЗегп іп 

Еигора (Рогіи^аі, ЛѴезІігапкгеісЪ, Веі^іеп ипЗ Еп§1апЗ) 2и§е- 

Ъбгі§- ЪеІгасЪіеІ Ъаі. 
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Неііх (Хегорііііа) еихіпа Сь. — Саисазиз (Коьехаті & Коеб- 

маіш) еі 8искит (Тзснееемалѵзкі, 1879). 2оок Миз. іп 81. Реіегз- 

Ъиг§. Візкег пиг аиз сіег Кгіт Ъекаппі. 

Рира (Риріііа) тизсогит Мілт. ѵаг. Іипсізігбті ЛУ. — Тигке- 

зіап, 1ап§з <1ет Р1. Кізііагі, іп сіѳп аіріпеп ЛУіезеп, 1158' 

(8. Коезншзкі, 12. VII. 1895). 2оо1. Миз. іп 81. Ре1егзЪиг§. 

Ріезе гиегзі іп Ког\ѵе§еп (Іпз. Ьоіоіеп) епібескіе Рогт ізі 

Ъізкег пиг іп Ізіапб, ап еіпі§еп 8іе11еп іп 8ск\ѵебеп ипсі іп 

ВіЬігіѳп §еГипс1еп лѵогбеп. 

Рира (Ьеисосігііиз) іііееіі ЛУ. — Тигкезіап, іп сіѳп аііиѵіаіеп 

8скіск1еп (іез Р1. КаГѳгпа^ап-сІагіа, БзЬаг Тѳре, іп сіег Паке 

ѵоп 8зисЪіа-Тзс1ііпаг (А. КазеакоѴ). 2оо1. Миз. іп 81. Реіегз- 

Ъиг§. Іт бакге 1876 \ѵигбе (Ііезѳ ЪосЬіпіегеззапіе Агі ѵоп 

РгоГ. Н. Тнееъ іп 8іЬігіеп Ьеі Мікойііпа епібескі ипсі кигг 

багпаск Ъеі Роіі іт Саисазиз §еіипбеп. Ѵоп ікгеп Ѵег\ѵапб1еп 

ІеЪеп іп бег беігігеіі пиг зекг \ѵепі^;е іп зо лѵеіі епііегпіеп 

ЛУокпзіІгеп, лѵіе Ыогб-Атегіка ипсі Озіазіеп, аЪег іп бег еиго- 

раізскеп ТегііаггеіІ зріеііеп зіе бигск біе Наий^кеіі без Ѵог- 

коттепз зо\ѵок1 іп ѵегзсЬіебепеп Рогтеп аіз аисіі іп §гоззег 

Іпбіѵібиепгакі еіпе Ьегѵогга§епбѳ Воііе ипб зскеіпеп (паск 

О. Воттоее) ѳгзі тіі бег Рііосаепгеіі ЬіегзеІЬзі аиз§езіогЬеп 

ги зеіп. 

СгесіІіапеІІа іззеіі Раб. (?) ѵеі зресіез Шэе ргохіта. — Тиг- 

кезіап гизаттеп тіі Рира іігееіі ЛѴ. 2оо1. Миз. іп 81. Реіегз- 

Ъиг§. С. іззеіі Раъ. ізк пиг Ьеі Абеп іп АгаЬіеп ^еГипбеп. 

Різісііит (Тоззагіпа) тіііит Неьб ѵаг. ипіоісіез ЛУ. — ІІт§е- 

Ъип§ ѵоп 8агари1 (УѴаерасно\узкі, 1890). Віезе Рогт ізі Ъізкег 

пиг аиз бет пбгбііскзіеп 8ск\ѵебеп, Рогѵте§еп ипб Ріпіапб 

Ъекаппѣ. 

Всшегкші&сп ііінг шассйопюске ІоИіюкеп. 

Ѵог ѵіег бакгеп лѵигбе ѵоп Юг. В. Зтбеакт іп беп „Аппаіеп 

без к. к. Ваіигкізіогізскеп Но1тизешпз“ іп УУіеп еіп зекг 

лѵіск1і§ег Веііга^ „2иг МоІІизкепГаипа бег еигораізскеп Тіігкеі“ 

риЫісігІ. 2\ѵеі бакге зраіег зскгіеЪ Ргок 8. Вебзіха іп „Сотріе- 

Вепби без зе'апсез сіи ігоізіёте соп^гёз іпіѳгпаііопаі бе гоо- 



1о§іе“ (Ьеуке 1896) еіпі§;е „Вѳтегкип^еп ііЪег шасекопізске 

8п88\ѵа88Ѳг-Мо11п8кеп“ к. Ъ. ііЪег еіпі§ѳ ѵоп Зтпеаку іп зеіпег 

8скгіГі пеиЪѳзсЬгіеЪѳпѳ Еогтеп. Вебзша Іепкі кіе АиГтегк- 

заткеіі кагаиГ, казз \ѵіг ипіег кіезеп Еогтеп зоіске йпкеп, кіе 

аіз теЬг осіег лѵепі^ег кігекіѳ кіасккоттеп сіег Іегііагеп, ип- 

§еу?бкпНск геіскеп Еаипа Пег Ваікапіапкег, 81аѵопіепз, Кгоа- 

Ііепз, ІІп^агпз п. з. \ѵ. ги ЬѳігасЬіеп зіпсі. Ніег §егаке іп еіп 

Ееік §екоттеп, лѵо ег зеіі Йакгеп зѳЬг Ъе'ѵапкегЬ ізі, ѵегѵоіі- 

зіапкі^і Вебзіеа кіе ЗтЕЕАХѵ’зскѳ Агкеіі кигск ѵіеіе зекг 

іпіегеззапіе ОЪзегѵаГіопеп ііЬег РІапогЬіз тасейопісиз 8тие., Р1. 

рагоЫохиз 8тбе., Еттегісіа типсіа 8тбе. (Гііг ѵтіске ег еіп пеиез 

Сгепиз Оіпаіа Ъіікеі), Ругдиіа аптііаіа 8тііе., пес Ь. (Туриз еіпез 

пепеп Сгепиз СЫІоругдиІа) шпі Р. тасесіопіса Вепз. (= Р. іЫеззеапа 
Сгобет ѵаг. 8тсіе.). 

Віезе, лѵіе Газі аііе йЬгі^еп (Іег -ѵоп іЬт іп зеіпег зскбпеп 

8скгіі1 егсѵакпіеп окег пеиЪезсЬгіеЪепеп Агіеп каі тіг теіп 

ѵегекгіег Егеипсі Ві\ 8тоеахт тіі^еіЬеіІк Васіигск Ъіп аиск 

іск іп сііе Ьа§е §езеІ2І, зеіпег Агкеіі еіпіо’е Иизаіге ипк Ве- 

тегкип^еп ги ѵкктеп, ап кіезег 8іе11е сііе Гоі^епсіеп, еіп 

апкегез Маі сііе ВезскгеіЪипо'еп кег ѵоп ікт ак§;еЫ1кеГеп, 

акег піскі кезскгіекепеп НусІгоЫіпсе. 

ОІаизіIіа (Аііпсіа) сіізііпсіа 8тбе.— рНссе раіаіаіез зирегю 2, 

Іоп^аз, 8иЪа^иа1ез, іпіиз сопѵег§епІез, аііега іпіиз сит Іипеііа 

сигѵаіа, зиЫаІегаІі (кезирег іпіиепіі Геге іпсопзрісиа) соп^ипсіа; 

рііса зиксоіитеііагіз поп „іттегза“, зек кекіііз, аі оЫЦие іп¬ 

іиепіі сопзрісиа, 1оп°;а, сигѵаіиіа, ропе сапаіет Ъазаіет и8^иѳ 

ак таг^іпет арегіигае ехіепза; Іатеііа іпГега поп „окксріа^ 

зек зиЫгапзѵегза, заі Гогііз, апіісе кгеѵіззіте Гигсаіа. 

РІапогЬіз ргезЬепзіз 8тбе. Іп сіег Везскгеікип^ ѵоп Зтбеахт 

шбскіе іск каз Еоі^епсіе апкегп ипк ЪеіГіі§еп: зріга огкііи 

рагѵа ѵеі рго гаііопе тіпіта, апГгасіиз иііішиз ріиз ^иат киріо 
Іаііог сріаш репиііішиз, зирга сопѵехиз, зикіиз сопѵехіизсиіо- 

ріапиз, іпГга іп рѳгі|)кегіа гоіипкаіиз (поп „апГг. иііітиз го- 

іипкаіиз“). 

РІапогЬіз рагасіохиз 8тбе. ізк кеі 8тгеахѵ аиГ ТаГеІ 18, 

Еі§. 18—20 ипгіскіід ак§екі1кеі. Віе АЬЬіІкипо’ геі^і каз 

О-еѵкпке §апг Яаск, кіе іппегеп ІІт§ап§’е Іап^зат гипектепк, 

зо казз кег Іеігіе Газі сігеі таі кгеііег аіз кег ѵогіеігіе егзскеіпі 

ипк кіе зіагке КапГѳ аиГ кег Цпіегзеііе, ѵоп 'ѵеіскег кіезѳ 

зіеіі іп сіеп ЕГакеІ кегакзіпкі, иптегкііск зѵігк. ^ск кет тіг 
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ті^еѣЬеіНеп Ехетріаг капп іск сііѳ ВезскгѳіЪип§ тіі: ІЫ- 

^епкеп Кеппгеіскѳп ѳг^апгеп: Тезіа регзресііѵе, аЪ арісѳ 

ІепЪіззітѳ кііаіаію ишЪіІісаіа, Іаіе Іеѵкегфіѳ сопѵеха, кеп- 

зіззіте асиіѳ зігіаіиіа, зиЬ Іепіе сіепзѳ Іепиіззіте зрігаіііѳг 

Ііпеаіа еі: зиЪіуиз Ііпеіз поппиШз зрігаІіЬиз еіеѵаііз, ^иа^ит 

іпіегіог ап§;и1ііогшіз, а ^иа іезіа іп итЬШсит ргогзиз кесііѵіз; 

апігасіиз сеіегііег ассгезсепіез, иШтиз іатеп репиШто поп 

(іпріо (ѵіх ріиз ^иат Ѵз) Іаііог. Біаш. 7, аИ. 4 тт. 

Бг. Зтокаит зсЪгѳіЪБ „кіезе іпіегеззапію Еогт каі: §гоззѳ 

Аѳкпіісккеіі; тіі: кѳп іт Ваіка1-8еѳ ѵогкоттепкеп Аікеп 

кег Сгаікип^; Сіюапотркаіиз Сгеезте.к ипсі Ргок Вішзша за§(:: 

„тап капп ЪеіГи^еп, казз (ііезѳ пене тасекопізске Агі: каирі- 

засккск сіѳт Сіг. таасіііі Сгеезте. паке ѵег\ѵапкі: ги зеіп зскеіпк 

Кіскі: \ѵепі§ѳг, ^а ѵіеііеіскі: ѵіеі текг віпк тапоке Ехетріаге 

кег Ъегйкті: §еѵ/огкепеп Сагіпі/ех тиііі/огтіз (Еіетеи) ѵоп 

біеіпкеіт тіѣ РІ. рагсісіохиз ѵегѵтпкі:.“ 

Баз Ббзеп кез Ваікзеіз ізі: еіпіаск зо: іск капп тіі: ѵоіі- 

коттепег Сгеѵкззкеі (: егкіагеп, казз РІстогЪізрсігасіохиз Зтие.ѵт- і г к - 

Иск еіп Скоапотркаіиз ізі:! Ѵо11зі:апкі§- кіѳзеІЬе Сгекаизе-, 

Мйпкип§- ипк ЕаЪеНогт ипк каги кіезеіке Мікгозсиіріиг! Сіг. 
таасісі ѵот Ваіка1-8ее ипіегзскеікеі: зіск пиг кигск кбкеге, тіБ 

ипіег Іазі: копізске, Сге\ѵіпке тіі: ѵогігеіепкет Арех ипк зіагк 

§ѳ\ѵб1Ьі:еп, Іап^затег гипектепкеп Бт^ап^еп. БазѴогкоттеп 

еіпег Ьізкег пиг аіз іт кбскзіеп кГогкеп Ъекаппіеп Агі: іп лѵеіі: 

зіікііскегеп Бе^епкеп ізк, ок\ѵок1 кбскзі: іпіегеззапі;, коек піекѣ 

аііеіпзіекепк. Іск егіппеге пиг ап кіе океп ег\ѵакпіеп Неііх 
асіеіа, И. Ііагра, Рара іііееіі и. А. 

Ѵаіѵаіа гНаЬсіоІа 8тіте. — Біе Мйпкип§ ізі: ѵоп кег^епі^еп 

аиі кег АЪЫ1кип§ §апг ѵегзскіесіеп, паткск ѵоіікоттеп ѵег- 

Ьікаі, тіі: кег аиззегеп Капіе іп ікгег ^апгеп Бап§е зіагк §е- 

кгіітті;, текг аіз кіе Іппепкапіе, ипк кіе 8ска1е ізі: ге§е1таззі§ 

ипк зскагі іеіп^егіррі;. 



Матеріалы для біологіи и зоогеографіи пре¬ 

имущественно русскихъ морей. 

А. Бируля. 

(Доложено 30 сентября 1898). 

IV. 

Дополненіе къ фаунѣ Сги$іасеа-Оесаро(1а Бѣлаго моря. 

(Табл. I). 

Нірроіуіе тузіз п. ер. 

в'. СерЪаІоіЪогах зирга 3—5 ЗепШпз, гозіго ігопіаіі зиЪ- 

ѣив Ъаисі сіепіісиіаіо регЪгеѵі, таг^іпѳ апіісо и^:^іп^ие зріпіз 

ЪгеѵіЪиз ІгіЪиз агтаіо (ипа зиргаогЬНаІі тахіта, ипа апіеппаіі 

пес поп зріпа тіпіта ай ап§и!о апіісо-іпБто зііа). Осиіі та§пі. 

Маз1і§оЪгапсЪіа зоіит іп реЗіЪиз I. СгпаіЪоросіа II Ъазесрііузе 

ргаейііа. Ресіит II сагриз зе^тепііз ^иіп^иѳ (?). Теізоп зріпа- 

гшп ІаІегаНит рагіЬиз ^иаШ10^ агтаіит. Ъоп^іішіо согрогіз 

сігса 14 тт. АЬ Игр. тгсгосега Кеоуее ^паіЪороЗіЪиз II Ъазес- 

рііузѳ (раіро) заі Іоп^о агтаііз, ресШЬиз II еІІИ тазІі^оЪгапсЪііз 

сагепііѣиз пес поп Іоп^ііисііпе согрогіз Іеге сіиріо тіпогѳ сіійегр 

Наѣ.: таге АІЬит ай гірат оссійепЫеш ргоре ра§. 

Коѵйа, 14, VIII, 1897, М. Кеъьее, 9Ѵа ог§. ргоѣ, Іипйо аг§Шасео. 

Описаніе: Головогрудной щитокъ гладкій, сверху съ 

слабо выраженнымъ продольнымъ кплемъ, который у одного 

экземпляра снабженъ 3-мя маленькими (задній едва замѣтенъ), 

острыми и направленными впередъ зубцами, у другого экзем¬ 

пляра зубцы гораздо крупнѣе н кромѣ того пхъ б; задніе 
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зубцы расположены позади края орбиты, т. е. въ передней об¬ 

ласти сппнного киля, тогда какъ одпнъ или два переднихъ зубца 

находятся на основной половинѣ лобнаго отростка. Этотъ по¬ 

слѣдній короткій, едва достигаетъ внутреннихъ шиповъ перваго 

членика внутреннихъ усиковъ; снизу онъ лишенъ зубчиковъ. 

Передній край головогруди вооруженъ съ каждой стороны 

тремя шипами, изъ которыхъ одинъ самый большой располо¬ 

женъ у основанія лобнаго отростка надъ заднимъ краемъ 

глазной орбиты, другой — у основанія скафоцерптовъ и третій 

очень маленькій — на ниже-перѳдннхъ углахъ головогруди. 

Глаза велики съ большой черно пигментированной ретиной и 

сильно вздутой терминальной частью, сидятъ на короткой и 

относительно тонкой ножкѣ. Внутр енніѳ усики (Табл. I, фиг. 8) 

почти въ два раза длиннѣе скафоцеритовъ; первый ихъ членикъ, 

толстый, цилиндрическій, почти на одну треть превосходитъ 

длину лобнаго отростка, на внутренней сторонѣ его имѣется 

короткій шипъ, расположенный на уровнѣ острія лобнаго от¬ 

ростка и въ началѣ послѣдней трети длины членика; прикрѣ¬ 

пленная снаружи каждаго изъ этихъ члениковъ чешуйка одной 

длины съ членикомъ, узкая, на концѣ пріостренная; вто¬ 

рой членикъ въ четыре раза короче перваго съ остріемъ на 

внѣшнемъ переднемъ краю; третій членикъ очень немного ко¬ 

роче второго; внѣшній жгутикъ усиковъ удлиненно-яйцевидный 

подобно тому, какъ у самцовъ другихъ видовъ рода Нірроіуіе, 

состоитъ изъ 8 члениковъ, изъ которыхъ 8—6 снаружи снабжены 

длинными волнистыми волосками; внутренній жгутикъ 9—10-чле- 

нпковый, очень тонкій, почти одной длины съ наружнымъ. 

Наружные усики короче половины тѣла. Скафоцериты 

(Табл. I, фиг. 2 и 4) относительно невелики, съ округленнымъ 

внутреннимъ краемъ, къ основанію и вершинѣ съужены; вер¬ 

шина ихъ округлена и снабжена большимъ и острымъ наруж¬ 

нымъ шипомъ; длина ихъ больше, чѣмъ вдвое превосходитъ 

длину перваго членика внутреннихъ усиковъ. 

Верхняя губа широко-трехугольная съ округленными бо¬ 

ковыми углами и округленнымъ выпуклымъ переднимъ краемъ. 

Жвалы (8іао;оп, МапсііЬпІае) таковы-же, какъ у типичныхъ 

представителей рода Нірроіуіе, съ зубчатымъ п щетинистымъ 

тоіагіз, передній край котораго съ 3—4 толстыми щетинками 

и бугорками, съ перпендикулярнымъ къ тоіагіз на вершинѣ 

3—4-зубчатымъ арорЪузіз и короткимъ 3-члениковымъ зіпатрЪі- 



рскГомъ (Табл. I, фиг. 5 п 6). 8іа°'поройа I (МахШае I) со¬ 

стоятъ каждая изъ трехъ лопастей, изъ которыхъ двѣ боковыя 

узкія серповидныя съ пучкомъ щетинокъ на концѣ, а средняя 

широкая топоровндная къ основанію слегка съужена, на вну¬ 

треннемъ краю усажена щетинками. Зіа^поросіа II (Махіііаѳ 

II) (Табл. I, фиг. 7) состоятъ изъ 4 лопастей каждая: наружная 

лопасть (есрЪузіз) почти съ параллельными боковыми краями; 

къ вершинѣ слегка расширена н округлена, на переднемъ и 

внутреннемъ краю усажена длинными перистыми щетинками; 

кнутри отъ этой лопасти прикрѣпленъ, короткій, неясно двух- 

члѳниковый, узкій отростокъ, съ пучкомъ простыхъ щетинокъ 

на концѣ; третья кнутри, самая широкая, лопасть немного ко¬ 

роче первой лопасти и на вершинѣ раздѣлена выемкой на двѣ 

вторичныя лопасти, изъ которыхъ болѣе внутренняя короче и 

уже наружной, по краю вся лопасть покрыта сравнительно ко¬ 

роткими простыми щетинками; четвертая лопасть коротка н 

широка, на дистальной половинѣ ея внутренняго края нѣ¬ 

сколько длинныхъ простыхъ щетинокъ. Зіа^поросіа III (Ма- 

хіПіройа I) (Табл. I, фнг. 8) каждая составлена изъ 3 частей: 

внутренней широкой четырехугольной основной лопасти (еп- 

сІо^паіЪе), отдѣленной отъ нижней части конечности выемкой, 

— пальцевиднаго короткаго отростка (тезо§наіЪе), прикрѣ¬ 

пленнаго къ широкому основанію третьей лопасти, и наруяшой 

третьей лопасти (ехо^паіѣе), на вершинѣ которой имѣются 

длинныя перистыя щетинки, а съ внутренней стороны длинный 

тонкій отростокъ, снабженный на концѣ пучкомъ щетинокъ. 

СгпаіЪоросІа I (Махііііросіа II) состоятъ изъ двухъ вѣтвей: 

внутренней (епсІо^паіЪе), пятпчленистой н наружной (ехо- 

§па!Ъе) двухчленистой; изъ пяти члениковъ внутренней вѣтви 

самый длинный п большой базальный, слѣдующіе два почти 

въ 3 раза меньше его н имѣютъ неправильную трехугольную 

форму, пятый же членикъ расширенъ въ большую округло¬ 

ромбическую топоровпдную пластинку, раздѣленную выем¬ 

кой на вершинѣ на двѣ части, изъ которыхъ концевая 

часть по наружному краю усажена довольно тонкими много¬ 

численными щетинкамп, основная-же часть на томъ-же краю 

имѣетъ 6—7 болѣе длинныхъ п толстыхъ щетинокъ; ехо^паіЬѳ 

прикрѣпленъ къ основанію базальнаго членика епсіо^паіЬ’а. 

СгпаіЬоройа II (Табл. I, фиг. 10) четырехчлениковыя, съ до¬ 

вольно короткимъ ЬазесрЪузіз; дистальный членпкъ почти 
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цилиндрическій къ вершинѣ слегка съуженъ и на самомъ 

концѣ вооруженъ 4 короткими, толстыми и острыми шипами. 

Первая пара ногъ (Регеіоросіа I) короткая и толстая: по¬ 

добно тому, какъ и у другихъ видовъ рода Нірроіуіе, сагриз 

короче тегиз’а; ргоройиз овальный вздутый, толще, чѣмъ 

сагриз и шегиз, и длиннѣе, чѣмъ саг}эиз, пальцы-же соста¬ 

вляютъ небольше одной трети всей его длины; подвижный 

палецъ на концѣ съ двумя остріями, образующими вилку, въ 

которую входитъ конецъ неподвижнаго пальца; оба пальца 

снабжены на внутренней сто^зонѣ пучкомъ щетпнокъ, распо¬ 

ложенномъ почти (немного впереди) на половинѣ длины пальца. 

Мастигобранхп я могъ различить только на этой парѣ ногъ и 

именно въ видѣ очень короткаго и малозамѣтнаго отростка. 

Вторая пара ногъ (Регеіоросіа II) почти въ два раза длиннѣе 

и значительно тоньше первой; сагриз раздѣленъ на ясныхъ 5 

вторичныхъ члениковъ, пзъ которыхъ первый самый длинный; 

но этотъ послѣдній прп внимательномъ разсматриваніи оказы¬ 

вается имѣющимъ какъ бы кольцевую очень слабую бороздку, 

отдѣляющую близъ основанія его очень короткій сегментъ, 

сверхъ того иногда замѣчается такая же кольцевая, но еще 

болѣе слабая бороздка по серединѣ остальной части этого чле¬ 

ника; въ виду неопредѣленности и неясности этой членпсто- 

сти, можетъ быть только кажущейся, я не рѣшаюсь считать 

сагриз 7-члениновымъ, что слѣдуетъ считать нормой для всѣхъ 

сѣверныхъ видовъ рода Нірроіуіег). Четвертый членикъ саг- 

риз’а самый короткій. Ргоройиз не вздутъ и потому не толще 

остальныхъ члениковъ конечности; пальцы его относительно 

длинны снутри передъ концомъ съ пучками щетинокъ; по¬ 

движный палецъ на концѣ двураздѣльный. Третья, четвер¬ 

тая и пятая пары ногъ (Регеіоросіа III, IV, У) длиннѣе осталь¬ 

ныхъ конечностей, при чемъ четвертая пара самая длинная; у 

всѣхъ этихъ конечностей сагриз короткій, его вершина надъ 

мѣстомъ прикрѣпленія слѣдующаго за нимъ ргоройиз’а вытя¬ 

нута въ видѣ короткаго отростка; ргоройпз на нижнемъ краю 

съ немногими толстыми парными щетинками, на верхнемъ его 

1) Въ предыдущей, III, статьѣ „Матеріаловъ14, въ табличкѣ для 
опредѣленія Масгига ошибочно сагриз показанъ б-членпковымъ вмѣсто 
7-члениковаго. 
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краю щетннкп гораздо тоньше; коготокъ двураздѣльный; на 

концѣ, а снизу по краю съ 2—3 щетинками (Табл. I, фиг. 12). 

Брюшная часть тѣла (Ріеоп) въ полтора раза длиннѣе 

головогруди, ея третій сегментъ сверху расширенъ и надвинутъ 

на четвертый сегментъ въ видѣ колпачка; первыхъ три сегмента 

цѣльнокрайніе, безъ шиповъ, два-жѳ слѣдующихъ съ нижне¬ 

задними углами вытянутыми въ короткія острія. Снизу на 

брюшномъ отдѣлѣ между ріеоройа замѣчаются шипики, которые, 

вѣроятно, суть вторичные, половые, признаки $. Первая пара 

брюшныхъ конечностей (Ріеоройа I) короткая (Табл.I,фиг. 

13); каждая конечность двучленистая, такъ какъ внутренняя 

вѣтвь почти рудиментарная и имѣетъ видъ округлаго отростка, 

лишеннаго по краю волосковъ; внѣшняя вѣтвь, напротивъ, 

длиннѣе половины основного членика, ланцетовидная, по крага 

усажена короткими щетинками, а на концѣ длинными перистыми 

щетинками. Остальныя брюшныя конечности (Ріеоройа II—У) 

устроены приблизительно одинаково и состоятъ изъ широкаго 

основнаго членика, къ концу котораго прикрѣплены двѣ, болѣе 

короткія, ланцетовидныя, по краю усаженныя длинными пери¬ 

стыми щетинками пластинки; изъ нихъ внутренняя немного 

короче и близъ основанія на внутреннемъ краю снабжена ко¬ 

роткимъ цилиндрическимъ придаткомъ. 

Хвостовой сегментъ (ТТгозот) тѣла цилиндрическій на 

концѣ, съ каждой стороны у основанія хвостовыхъ пластинокъ 

съ однимъ крѣпкимъ шипомъ. Те] зон (Табл. I, фиг. 15) немного 

длиннѣе основного сегмента, къ вершинѣ и къ основанію съ- 

уженъ, такъ что наибольшая ширина приходится ближе къ 

основанію приблизительно въ первой трети его длины; за 

этимъ расширеніемъ кзадп, приблизительно начиная съ поло¬ 

вины его, края вооружены 3 парами шиповъ, изъ которыхъ 

вторая и третья сближены; кромѣ того одна, четвертая, пара 

такихъ-жѳ шиповъ имѣется на концевыхъ углахъ тельсона, а 

между ними на концѣ пластинки двѣ пары болѣе длинныхъ 

шиповъ; конецъ тельсона срѣзанъ въ видѣ тупого угла, на 

вершинѣ котораго имѣется очень короткій шипикъ. Наруж¬ 

ныя плавательныя пластинки хвоста (Табл. I, фиг. 14) 

довольно широкія съ длинными щетинками по заднему и вну¬ 

треннему краю; у вершины наружнаго ребра ихъ кнутри отъ 

него имѣется слегка изогнутый короткій когтевпдный шипъ. 
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Два экземпляра ($) этого рачка, представляющаго новость 

для фауны Бѣлаго моря н, на сколько я могъ выяснить, новость 

для науки, добыты М. Келлеромъ на югозападномъ берегу Кан- 

далакскаго залива у деревнп Ковда (къ 3. отъ о-ва Дресвя¬ 

ного у выхода въ открытое море), 14, VIII, 1897 г., на 9Ѵа саж. 

глубины при полной водѣ и на грунтѣ изъ мелкаго камня. Изъ 

извѣстныхъ по сіе время видовъ Нірроіуіе тузіз очень схожа 

но строенію передней части головогруди съ Нірроіуіе тісгосегоз 

Ккотек, такъ какъ имѣетъ короткій, зубчатый сверху лобный 

отростокъ и по три шипа съ каждой стороны на переднемъ 

краю головогрудного щитка, главноѳ-же отличіе состоитъ въ 

томъ, что у нашего вида имѣются ЪазесрЪуз’ы на второй парѣ 

гнатоподъ, тогда какъ у Нірроіуіе тісгосегоз они отсутствуютъ, 

кромѣ того у этого послѣдняго вида большее число мастиго- 

бранхъ. Также и величиной Нірроіуіе тузіз (14 миллим.) зна¬ 

чительно уступаетъ Нірроіуіе тісгосегоз (10—14 датск. линій, 

около 30—33 миллим.) и вообще представляетъ самый мелкій 

видъ во всемъ родѣ. 
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Объясненіе къ таблицѣ I. 

Фиг. 1. Нірроіуіе тузіз и. эр.; а—Ь, естественная величина (та^ві- 

іисіо паѣигаііэ). 

Фиг. 2. Передняя часть головогруди. 

Фиг. 3. Лѣвый внутренній усикъ (апіеииае іпіегпае). 

Фиг. 4. Правый скафоцеритъ (эсарѣосегііЬе). 

Фиг. 5—6. Жвалы (8іа§;оп э. МапйіЪііІае I) сверху и снизу, съ зуб¬ 

чатымъ арюрііуэіэ и трехчленистымъ эуиатрЪіросі’омъ. 

Фиг. 7. Вторая пара челюстей (8іа§'поройа II э. МахіПае II). 
Фиг. 8. Третья пара челюстей (8іа§-поросІа III 8. Махііііросіа I). 
Фиг. 9. Первая пара ногочелюстей (ПпаНюройа I в. Махііііросіа II); 

съ правой стороны къ основному членику прикрѣпленъ ехо^паіЬе. 

Фиг. 10. Вторая пара ногочелхостей (ОпаПюройа II 8. Махііііросіа III) 

съ коротхшмъ ЪазесрЪузіз направо. 

Фиг. 11. Пальцы клешни первой пары ногъ (Регеіоройа I 8. СЬеІі- 

ройа). 

Фиг. 12. Двураздѣльный коготокъ одной изъ заднихъ ногъ. 

Фиг. 13. Плавникъ перваго брюшнаго кольца (Ріеоп I). 
Фиг. 14. Задній край наружнаго плавника хвоста (8с]иата саийаііз 

ехіегиа) съ шипомъ на внѣшней сторонѣ. 

Фхзг. 15. Тельсонъ (Теізоп). 



Сіігузошеіійае раІаеагсЪісі поѵі ѵеі 
рагшп со^пШ. 

П1). 

Аисіоге 

Сг. «ХаеоЪзоп. 

(Ргёзепіё 1е 80 зеріетЪге 1898). 

Сіуѣга ораса п. зр. 

Зсиіеііо 8Іп§и1агііег сопзігисіо (Теге ругатісІаН), ігопіе 

Іапио'іпоза, Ъаисі сапаіісиіаіа, еіуігіз орасіз (Ъитегіз ехсерііз), 

іазсіа розііса еіуігогит іп зиіига апігогзит ѵаЫѳ рготіпѳпіе 

аЪ отпіЪпз зресіеЬиз Ъіуиз §епегіз іогіііег сіізсгераі. Рогта 

согрогіз Сіуігат ѵаіегіапае Мех. асітопеі, зесі тиііо Іаііог еі 

сгаззіог, іетіпа еііат Іаііог СІуіга аігарІгахШіз (Раььаз). 

ОЫоп^о-оѵаІіз, сгаззіизсиіа; зиЪіиз, ру^іТіит, реТез еі 

ігопз 1оп§е с^епзе^ие йаѵо-рііоза, зирга §1аЬга. №§га, ргоіііо- 

гасе (тіегсішп рипсіиііз ігіЪиз пі^гіз ехсерііз: 2 сіізсі, 1 ргае- 

зсиіеііагі), зсиіеііі ітта Ъазі, еіуігіз (зіп^иіо тасиіа та§;па 

розіЪитегаІі зиЪгоіипсІа зеи ігапзѵегза 8иЪ^иап(I^апо;ц1а^і та- 

сиіаиріе тахіта ігіап§;и1агі іп зѳсипсіо ігіепіе, таг^іпет Іаіе- 

гаіет зиіигап^ие іеге аіііп^епіе еі іпіѳгсЪіт іп іазсіаш сот- 

типет сит тасиіа оррозііа аііегіиз еіуігі сопйиепіе, пі^тіз 

ехсерііз), апіеппіз (арісе іпіизсаііз), іетогит Ъазі, ііЬііз іагзіз- 

^ие і'егги§іпеіз ѵеі гиГо-іезіасеіз. Сариі гп^озо-рипсіаіит, 

апіісе пііісішп, ігопіе ѵегіісесріѳ Іапи^іпе сіепза Іопо'іЦие огпа- 

ііз, аЬ8^иѳ сапаіісиііз. РгоіЬогах рагѵиз, Іаеѵіз, пііісіиз, Ъазі 

1) Ѵі<1е Аппиаіге сіи Миз. 2оо1. <іе 1’АсасІ. імрек. сі. зсіепсез, II, 

1897, рр. 74—77. 
Ежегодн. Зоод. Муз. 1898. 13 
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зиЪШііег рипсіиіаіиз, апігогзиз іогіііег ап^изіаіиз, ІаіегіЪиз 

рагит гоіипсіаіиз, Ьазі Ъіехсізиз, ІоЪо ргаезсиіѳііагі гесіе ігип- 

саіо; ап^иііз гоіипсіаііз; таг^іпе Іаіегаіі заі ап^изіо, зесі 

Іаііоге ^иат іп СІ. аігарІгахЫіз. 8сиіе11ит Гѳгѳ ругатісіаіе, і. ѳ. 

Ъазі ріапит, ги§;иІ080-рипсіи1аіит, (іеіп іогіііег сагіпаіит, ѵеі 

роііиз іесіііогте, арісѳ ірзо сіепио гесНпі. Еіуіга іп ргітіз 

2/з рагаііѳіа ѵеі ѵіх розігогзит сіііаіаіа, сіеіпсіѳ сіізііпсіе ап- 

§изіаіа, зиЪііІііег іпогсііпаіе Ъаисі сіепзе рипсіиіаіа; рипсіиііз 

(ргаезегііт тебіо ро5Іісе^ие) ги^иііз іпіег зѳ соппехіз, ргаеіе- 

геа іпіегзраіііз рипсіиіогит зиЪііІіззіте ги§и1озіз, аіиіасеіз; 

ораса (сатро Іттегаіі пііісіо ехсеріо); тасиіа зесипсіа ігіап- 

§и1ит гесіап^иіаге іогтапіе, сп^пз саіЪеіиз тіпог а4 зиіигат 

^асеі, Ъуроіепиза асі Ъитегит, саіЪеіиз та^ог асі арісет еіуігі 

зресіапі. — Ъоп§. 10,5—12 тт,, Іаі. 5,2—6,5 тт. 

НаЬ.: ВисЪ агіа ог.: ВаІсІзЪиап (А. ВеСгЕь! 28. VI. 84) еі 

МитіпаЪасІ ргоре Ки^аЪ (А. Веоеь! V. 84.) — (9 зрес. іп соіі. 

Миз. 2оо1. АсасІ. Саез. 8с. Реігор.). 

СгузіосѳрЪаІиз ргозсіосеіиз зр. п. 

А Сгурі. іагзаіі ЛѴеізе асі Сгурі. зсариШагзет т.', дпоасі 

соіогет регііпеі, оріітит ігапзііит ргаезіаі. 

$. Еіоп^аіиз, пііісіиз, пі§ег, ѵігісіі-аепео тісапз, ігопіѳ 

р^оіЪо^асе^ие Іаеіе ѵігісІіЪиз, іагзогит апіісогит агіісиіаііопі- 

Ъиз, ііЪіагит отпіит арісіЬиз, апіеппагит Ъазі (агіісиііз 1°—4° 

іоііз, 5° Ъазі), рипсіиіо іихіаосиіагі ігопііз иігіпсріе огедие 

Ъгиппео-іегги^іпеіз; зсиіеііо соѳгиіезсепіе; еіуігіз гиЪгіз, зіп- 

§и1о таг^іпіЪиз апіісо, зиіигаіі, розіісо аЦие Іаіегаііз рагіе 

розіегіоге пі§гіз, тасиі^ие: Ъитегаіі (рагѵа, оЪІоп^а), розіте- 

сііапа (та°;па, ігіап^иіагі, оЫЦиа, сит зиіига соппеха) зсиіеііа- 

гЦие (та§па, зиЪігіап§и1агі, и8^ие асі шесііит зиіигае аіііп§епіѳ 

еі сит тасиіа оррозііа аііегіиз еіуігі тасиіит согсіііогтет 

іогтапіе) ѵігісіі-суапеіз. 8ирга §1аЪег. Сариі заі сгеЪге зиЪ- 

ги^озе рипсіиіаіит, ігопіѳ ѵіх ітргезза, ѵегіісе 1оп§ііисІіпа1ііег 

Іаіе зиісаіо. Апіеппаѳ 1оп§іззітае, 34 Іоп^ііисііпіз согрогіз 

аіііпстепіез ($), агіісиііз 1° еі 2° поппіЪіІ іпсгаззаііз, сеіегіз 

іепиіЪиз, сотргеззіз, 1° сигѵаіо, 2° тіпіто зиЪ§1оЪозо, 3° ргіто 

1оп§ііисІіпѳ 8иЪае^иа1і, сеіегіз отпіЪиз та^гіЪиз. РгоіЪогах 

рагѵиз ($), сіиріо Іаііог Іоп^ііисііпе, азресіи Зезирег ігарегі- 

Іогтіз, ігапзѵегзіт ѵаИе сопѵехиз, апіісе гесіе ігипсаіиз, Ъазі 

- 
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Іаіе Ъізіпиаіиз, ІаіегіЬиз гесііз (азресіи Зезирег), апігогзит 

сопѵег^епііЪиз; таг^іпіЬиз апіісо ап§изіе, іаіегаіікиз заі іаіе 

геЯехіз, Ьіз Іаіѳ гоіипЗаііз; зирга зрагзіт ас ѵаЗозе рипсіи- 

Іаіиз, Зізсо ІаіегіЬиз іоѵеоііз 2 рипсіііогтіЪиз ргоіипЗіз ргае- 

сіііо. 8сиіѳ11ит рагсе зиЪііІіззііг^иѳ ги^иіозит. Еіуіга рго- 

іЪогасе Іаііога рк^ие Зиріо 1оп§іога, ропе теЗіит поппіЫІ 
атрііаіа ($), арісѳ зіп^иіаііт ігге^иіагііег гоіипЗаіа, гіогзо 

ігге^иіагіззіте Ъізегіаііт рипсіаіа, іпіегзіііііз ргоре зиіигат 

Ііпеоіаз еіеѵаіаз пошшііаз ргаезіапііЬиз. Согрпз зиЬіиз ру§і- 

Зіии^ие заі ораса, сіѳпзѳ ги§и1оза Ъгеѵііегдие риЬезсепііа. 

Ргозіегпшп апіісе розіісе^ие ігипсаіит, теЗіо 1оп§ііиЗіпа1ііег 

зиісаіит. РеЗез асісиіаіо-рипсіаіі, заі Зепзе риЪезсепіез; 

ііЬііз арісѳ оЫЪрііззіте ігипсаііз; іагзіз Зергеззіз, е1оп§;аііз, 

агіісиіо 3° ІоЬіз поппіЪіІ ігге§и1агіЪиз ргаесіііо. — Ьоп§. 6 тт., 

Іаі. (еіуігогит розі теЗіит) 3,2 тт. 

НаЬ.: Тигкезіа піа осс.:? ТазсЪкепі (Зресітеп ітісит 

$ іп соП. Миз. 2оо1. АсаЗ. Слез. 8с. Реігор., зіпе сегііоге іпЗі- 

саііопе Іосі ас зіпе потіпе соііѳсіогіз; диоЗ зресітеп оііт ѳ 

соП. Зот. Сг. Етваколѵ ассеріит). 

СгурІосерЪаІиз ѣгапзсаисазісиз зр. п. 

Сгурі. сшгеоіо 8іігек. ргохітиз, зеЗ Ъгеѵіог (гезр. Іаііог), 

ргааезегііт Ъгеѵіз езі ргоікогах; рипсіига рагііз зирегіогіз 

•согрогіз тиііо зиЬііІіоге аЦие Іахіогѳ, пііогѳ ѵаІіЗіоге еіс. 

Сгурі. дІоЫсоІІет Зііееі?.. аЗтопеі, а ^ио іатеп ЗіЬегі ргоіЬогасѳ 

ЬаисІ §1оЪозо рі1озііаіе^иѳ зроііаіо. 

Еаеіе ѵігіЗіз, аепео тісапз, ѵеі ѵігіЗі-суапеиз, піііЗиз, 

зирга §1аЪег, зиЬіиз, сарііѳ ру§іЗіодие іепиііѳг риЪезсепз. 

Сариі Зепзе зиЪасісиІаіе рипсіаіит, зесі гп^иііз іпсіізііпсііз; 

Ггопіе іп 6 сіізііпсіе, іп 2 ѵіх сопсаѵа. Ргоікогах птЗиз, Іаіиз, 

Ъгеѵіз, ѵаІЗе сопѵехиз, зеЗ ап^иіоз ѵегзиз сіізііпсіе Зеріапаіиз 
(иі іп Сг. аигсоіо2); ІаіегіЬиз Іаіе таг§іпаііз; тагстіпіЪиз іаіѳ- 

гаіікиз азресіи Зезирег Геге из^ие аЗ ап§;и1оз апіісоз ѵізіз, 

апігогзит гоіипЗаіо сопѵег^епіікиз; азресіи а Іаіеге Ьіз таг- 

§іпіЪиз іеге гесііз; Зізсо гагіиз ас іепиіиз ЬаиЗ ги^иіозо аЦиѳ 

ЬаиЗ асісиіаіо рипсіиіаіо, піііЗиІо. 8сиіе11иш арісѳ гоіипЗаіо- 

ігипсаіит, Іаеѵе, Іаіега ѵегзиз іепиіззіте рипсіиіаіит. Еіуіга 

2) СЪ 'ѴГеіве: БеиізсЪе Епі. ЕеіізсЪг., XXXVIII, 1894, р. 94. 

13* 
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ІаѣегіЪиз зиѣрагаііеііз, зрагзіиз ас зиЫШиз рипсізаіа, іпіегзраіііз 

ги^иііз заѣ сгаззіз, зесі ІаеѵіЪиз, ІгапзѵѳгзаІіЪиз огпаііз; піѣіЯиІа, 

ргаѳзегііт Ьазі; рипсііз зегіез поппиііаз сопіизаз ариЯ зиіигат 

ргаѳ арісе еіуігогит ГогтапШтз. Ру^іЯіит зиЪѵегѣісаІѳ, та§- 

пит, арісет ѵѳгзиз поппіЫІ аііепиаіит, гетоіе рипсіаіит еі 

рагсѳ рііозит. Ргозіѳгпит ргосеззи Ьазаіі гесіѳ Ігипсаіо. — 

Ъоп§. 6—7 тт., Іаі. 4—4,25 тт. 

сГ: Зе^тепіо иШто аЪЯотіпаІі теЯіо ргаѳ арісе Яеріапаіо. 

НаЬ.: Тгапзсапсазіа: ргоѵ. ТіЯізіепзіз: АЪазІитап (К. 

Рикша! 21. VIII. 94; Е. Робб! 3 ѳі 6. VII. 95), АігсЪигу еі 

8Цозза аР. 4000' (Р. ѴшоавАБОѵ-Рікггш! 4. VI. 95). — ЗсГ еі 3 $ 

іп соП. Миз. 2оо1. АсаЯ. Слез. 8с. Реігор., оііт е соіі. теа. 

ТРеІуІегоІагзиз3) ге^еіі зр. п. 

Ткеі. /сшз^г ЛѴеізе ргохіпгаз, зеЯ радіо та^ог еі ап§изііог, 

соіогѳ Ігопііз ас ргоѣіюгасіз тох Яізііп^иеіиг; а Ткеі. каиззегъ 
ЛѴеізе ^ат роііиз ЯіЯегі зіаЬига тиРо таіоге, соіогѳ ас рипсіига 

еіуігогит еѣс. 

8иЪсу1іпЯгісиз, зпрга та§із Яеріапаіиз, пі§ег, рагит пРі- 

Яиз, Іоіиз Яепзе аІЬіЯо-ѵіІІозиз; тапЯіЬиІіз, ІаЪго, шасиііз 3 

ігопѣіз (1 тѳЯіапа апііса аЯ сіуреит, 2 ІаіегаІіЬиз розѣісе аЯ 

осиіоз розіѣіз), апіеппагит Ьазі, таг^іпіЬиз ргоѣЪогасіз (апіісо 

Іепиі теЯіо Ііпеоіат сопсоіогет етіРепІе, ІаІегаІіЪиз Іаііз 

теЯіо зиЪРо етаг^іпаііз, розѣісо Іепиі 2 Нпеоіаз апігогзит 

еипіѳз ешірепіе, иі іп зресіеЬиз рІигіЪиз ^епегіз РаскуЬгаскуз), 

зсіреііі арісе, еіуігіз (рипсѣиіо тіпіто Іттегаіі 1іпео1і8^ие 2 

еіеѵаііз Іоп^РиЯіпаІіЪиз ргоре арісет пі^гіз ехсерѣіз: аРега 

аЯ зиіигат, аРега аЯ таг^іпет Іаѣегаіет зіѣіз), ру§іЯіі таг- 

§іпіЪиз ІаѣегаІіЪиз ас розѣісо, зе^тепѣі апаііз аЪЯотіпіз таг- 

§іпе розіісо реЯіЬизсріе (Іагзіз поппііііі іпіизсаѣіз ехсіизіз) 

зѣгатіпеіз. СарпІ еі ргоѣЬогах зиЪШРег, іІІиЯ зрагзіт, Ыс 

сгеѣге рипсіиіаіа; 1га]из ІаІегіЬиз гоѣипЯаІіз, ап§и1із апѣісіз 

гесііз, зиЬгоіипЯаііз. Еіуіга сгеЪге ги§и1озо-рипс1а1а, рітсііз 

3) Еѣутоіо^іа Ъиргз пошіпіз тіЬі ЯиЪіоза еззе ѵіЯеѣиг: пат, зі іЯ 
ех (ѣетіпіпиз) -+- „тера;” (тігасиіит) ч- „тара-о;” (ѣагзиз) Яегіѵаѣиш 
езѣ, — „ТЪеІуѣегаѣоѣагзиз” зопапЯит езѣ. 8і Іосо „терх;” езѣ „терѵ)ѵ” (ѣепег, 

виЪѣіІіз) — „ТЬеІуѣегепоѣагзиз” егіѣ. Ап а „^Хитеро;” (та^із ѣетіпіпиз 
[віс!]) ЯегіѵапЯит езѣ? 



196 — 

розіісе асі зиіигат ѳЬ таг^іпѳт Іаіегаіет зикзегіаііз (тігшз 

ге^иіагікиз ^иат іп Тііеі. /аизіі). — Ьоп^. 3,6 тт., ІаЪ. 2 тга. 

НаЬ.: Рзкип§агіа: топіез Ігѳп]каЬуг§а асі Й. Тиг§іп 

зирегіог зіѵѳ Таііік (А. Веоеь! 12—13. V. 79). — 1 зресітеп іп 

соП. Миз. 2оо1. Ас. Саез. 8с. Реігор. 

Бегтезѣорв §;еп. поѵ. 

Еипіоірісіагит е зиМгіЪи ІІеіегазрііагшп. 

А Рагпоре т., сиі ргохітиз, йіЯегі еріріеигіз еіуігогит 

ргаезепгікиз, еізі аи^изгіз, Іатѳп изсріе ай 2/з 1оп§ііийіпіз еіу- 

Ігогит Ъепо йізгіпсгіз. Ргіто азресіи Регтезіет сіотезіісит 

уеі АІІесиІШат ^иепйат йезѳггісоіат іп тѳпіет ѵосак 

Согриз еіоп^аіит, Іаіегікиз рагаііеіит, іоіит йепзіззітѳ 

ріііз рагѵіз, сайисіз, ай согриз арргеззіз уезгікит, ^иі соіог 

согрогіз акзсопйипі; аіаіит. Апіѳппае Іоп^аѳ, ^гасііез, йіші- 

Йіит согриз уіх зирегапіѳз, каий гесеріае (і. е. зиісіз апіеппа- 

НЬиз ргоікогасіз пиіііз). Сари! зикоссиНит; осиііз §1оЬозіз 

іпіиз зиЬіІо ап^изіѳ зіпиагіз. Ргоікогах Іаіегікиз асигіззітѳ 

таг^іпагіз; ап^иііз йізгіпсгіз, рипсгіз зегі^егіз огпагіз, апгісіз 

асигіз, розгісіз окгіізіз; апгісе ро8гісе^иѳ зиЪгесіѳ гіитсаіиз; 

ерізіегпит игігих^иѳ таг^іпе апгісо зиЬгесІо, а таг§іпе апгісо 

ргозіегпі каий зерагаіит, і. ѳ. ап§;и1о іпіегпо апігогзит каий 

ргойисіо. 8си1е11ит рагѵит, зиЬогЪісиІагѳ. Еіуіга ап§изіа, 

ргоккогасе уіх Іагіога, Іаіегікиз издиѳ ай 2/з Іоп^ігіійіпіз зикра- 

гаііеііз, еріріеигіз ап§изгіз, ай зе^шепгіип 2ит акйотіпіз йпіеп- 

гікиз ргаейііа; саіііз китегаіікиз уаіійіз. Ру^ійіит арісе ак 

еіугііз каий оМесіо. Мезозіегаит сопзрісиит. Оохае отпез 

йізгіпсіѳ зерагаіае. Рейез Іепиез, іетогіЪиз іпегтікиз; кіЬііз 

іпіегтейііз еізі рагит, Іатеп йізгіпсіе, розгісіз уіх апіе арісет 

етагорпагіз; етаг^іпаіига ргоріег рііоз Іоп^оз йепзо8^иѳ от- 

піпо іпйізгіпсіа; Іагзогит аггісиіо ^иа^Ьо 3°-ь2° зітиі зитргіз 

уіх та^оге, аггісиіо 3° уаійе Ьіййо, 2° гійапорйагі, ргіто зик- 

йиріо кгеѵіоге; ип^иісиііз йіѵагісагіз, йззіз. 
Туриз: Вегтезіорз аЪідегі ЙАСовзот 

Бѳгтезіорз аЪп&ѳгі зр. п. 

Вгиппеа, раіріз, апіеппіз рѳйікиз^иѳ іезЪасѳіз, осиііз тап- 

йіЪиІ^ие пі^гіз. Ірзит согриз зикгііз зиреп^иѳ ріііз сайисіз, 
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(іепзіззітіз, аІЪісІіз, арргеззіз іпЗиіит еі сопіегііззітѳ рипсіи- 

Іаіит, ехігетііаіез ріііз регреіиіз та^із ІепиіЪиз, арргеззіз гро- 

диѳ ѣесіае. Сариі ігопіе ѵіх ітргезза, ѵегіісе сопѵехо, аѣзсріе 

Ііпеа іпфгезза. РгоіЪогах сіиріо Іаііог 1оп§і1исІіпе, апіісе соп- 

ѵехиз, розіісе сіеріапаіиз, ІаІегіЬиз гоідтсІаЕз, тесііо Іаііззітиз, 

апігогвит та§із диаш розігогзит аи^изіаіиз; апіісѳ розі:ісе^ие 

Іепиіззітѳ таг^іпаіиз; таг§іпіЪиз азресіи (іезирег Ъаисі ѵізіз; 

сопІегЫззіте зиЪШіззіт^ие рипсіиіаіиз, ргаеіегеа рипсііз 

аііаиоі (іізрегзіз оЪзіІиз. Еіуіга сопіегііззіте рипсЬиІаЬа (иіго- 

^ие іп рипсіиіо рзііиэ асіѳзі), зиіига Ііпеоі^ие 4 иігіі^ие еіуігі 

Іоп^іЕпІіпаІіЪиз, иЪЦиѳ Ъепе еѵоіиііз рагит еіеѵаііэ; іпіегзіі- 

ѣііз Нпеагит гетоіе рипсіаііз. — Ьоп§. 8 шт,, Іаі. 3,5 тт. 

НаЬ.: Р гоѵ. Тгапзсазріса: іпіег зіаііопез ѵіаѳ іеггеае 

ігапзсазрісае Кізіі-агѵаі еі Сгеок-іере (К. Анисее! ГУ—У. 96). 

— 8ресітеп ппісит іп соіі. Миз. 2оо1. Асасі. Слез. 8сіепк 

Реігор. 

Сгозііа аІазсЬапіса зр. и. 

Сгоз. таігопиіае ЛѴеізе зітіііз, зе<1 піЕЗіог, ргоіЪогасіз 1а- 

іегіЪиз из^ие асі Ъазіп гоЕшЗаЕз, еіуігогит созііз Ъепе сіеіег- 

тіпаііз іогвііе^ие еіеѵаііз, Іагзогит агіісиіо З10 арісе Іеѵііег 

етаг^іпаіо, зиЫиз еііат ариГ $ зроп^іозо, іасііііте сІізЪт- 

§иепсІа. 

2- ОЪоѵаІа, сопѵеха, пі§га, зиЫиз сит реЗіЪиз еі апіеп- 

піз 1ітЪо^ие Іепиіззіто іоііиз согрогіз зирегпе ѵіоіасеіз, рагит 

пШЗа, апіеппагит агіісиііз 2 ргітіз зиЫиз еі арісе ип^иіси- 

Ііздие гиГезсепЕЪиз. Сариі сіурео іогііиз ас Зепзіиз рипсіаіо 

диат Ггопіе, ѵегіісѳ теЗіо ітрипсіаіо. РгоіЪогах тіпиз Зепзе 

^иат іп зресіе сотрагаіа рипсіаіиз, ІаІегіЪиз ге^иіагііег гоіип- 

сіаііз. 8сиіе11ит зиЪШіззіте рипсіиіаіит. Еіуіга созііз 10 

Ъепе сіезі^паііз, Ъіс іПіс Іепиіззіте рипсіиіаііз (зоіит созііз 

б5, — 8а розіісѳ оЫіІегаЕз), іогіііег еіеѵаііз ргаесіііа; зиісіз іпіег 

созіаз розіііз ігге^иіагііег Ъізегіаііт ги^озо-рипсіаііз. РеЗез 

іагзогит агіісиіо З10 арісе Іеѵііег ешаг^іпаіо, ІоЪиІіз гоіипсіаііз; 

агіісиііз 1° еі 2° зиЫиз Ііпеа §1аЪга теЗіапа Іоп^іІиЗіпаІі ог- 

паііз. — Ьоп§. 9,5—11 тт., Іак 6—6,5 тт. 

НаЬ.: М оп^оііа шегісі.: топіез АІазсЪапепзез, ^иі оссі- 

сіѳпіет ѵегзиз а ргоѵ. ОгЗоз зШ зипі (Е. Ре2е\ѵаьзкт! 20. УІ. 

73). — 2 $ іп соіі. Миз. 2оо1. АсаЗ. Оаез. 8с. Реіго^э. 
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Сговііа рггето’аівкуі вр. п. 

Зресіез зіп^иіагіз §епегіз, іогта согрогіз Скгузотеіат диі- 

іаіат Сгевьек, ЛѴеізе (1898) асітопепз; ^иоас1 рипсіигат рго- 

Йюгасіз еЬ ѳіуігогит рѳгііпеі, іпіег Сгоз. /аЫегтаппі (Ккум.) ипо 

Іаіегѳ еі Сгоз. уаІсоюІегѵіѴ/еізе, рідгатЧѴеізе, сопсіппатдиеЧѴеізе 
аііего Іаіеге Іосит теЗіит іепепз. 

ОЪоѵаіа, сопѵеха, Іаіа, пі^га; зиЫиз, ПтЪо ргоіЪогасіз 

е1уігогитс]ие ап^изііззіто еі іпіегсіит сарііе р^о1Ьо^асе^иѳ 

іоііз ѵіоіасеіз; еіуігіз ѵіх регзрісиѳ аѳпео тісапііЪиз рагит 

(2) ѵеі та§із (с?) пШЗиІа; апіеппагит агіісиііз 2 ргітіз зиЫиз 

ип^иісиі^ие гиГезсепІіЪиз. Сариі зиЫіІііег сіізрегзе, іп сіурео 

поппіЫІ Гогііиз ас (Іепзіиз рипсЬиІаіит. РіЫЪогах еі еіуіга 

сіепзе ги§и1озо-рипЫаіа; Ъогит рипсііз апіісѳ поппііііі та^о- 

гіЪиз ^иат ііііиз, отпіпо ігге§и1агіЪиз, іпіегзраіііз рипсіогит 

рипсіиіаііз, Ііпеоіаз Іоп^ііисііпаіез Ігез ѵіх регзрісиѳ еіеѵаіаз 

ргаезіапІіЪиз. РгоЪЪогах ІаіегіЪиз ргае ап^иііз розіісіз Іепііег 

зіпиаііз, апіе тесііит ѵаісіе гоЬипЗаііз. Ресіез Іагзогит от- 

піит агіісиіо З10 Іеѵііег етаг^іпаіо. 

в. Тагзі агіісиііз 1°—3° реЗит отпіиш, ргаезегііт аиіет 

апіегіогит еі іпІегтеЗіогит, Зііаіаііз, зиЫиз отпіпо зроп^іозіз. 

— Ьоп§. 8,5 тт., Іаі. 6 тт, 

Тагзі агіісиііз 1° — 2° реЗліт отпіит зиЫиз Ііпеоіа 

§1аЪга (іп агіісиіо 1° Іаіа) іпзігиЫіз.— Ьоп§. 10—10,5, Іаі. 

6,8—7 тт. 

НаЬ.: Моп^оііа тѳгіЗ..: топз Мипі-иіа зегіеі топііит 

Огаіепзіит (ѵеі ТІіЫепзіит ЗіЫогит), ^иі зеріепігіопет ѵегзиз 

а ргоѵ. ОгЗоз ^асѳпі (ЪГ. Рк2елѵаьзку! іпіііоѴІ. 71). — ІсГ еі 2 $ 

іп соП. Миз. 2оо1. АсаЗ. Саез. 8с. Реігор. 

Сгозііа Іоп^ірез вр. п. 

Зресіез оЪ ргоіЪогасет атріит, еіуіга ап§изіа, реЗе8^ие 

Іоп^іззітоз а сеіегіз зресіеЪиз Ыгргз §епегіз тох Зізііпо-иепЗа; 

ргаеіегеа а Сгоз. аііаіса (Огевь.) еѣ Тіеріароіатіса т., ^иіЪиз рипс- 

іліга зітіііз, Зійѳгі ги^иііз еіуігогит тіпиз еѵоіиііз Іагзогит- 

^иѳ розіісогит агіісиіо 1° тагіз сЫаіаіо; а Сгоз. ргзегѵаізісуі т. 

зігисіига іагзогит розіісогит, рипсіига ргоііюгасіз еіс. Зізііп- 

§иеіиг. 
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<Й. ОЫопсга, рагаііеіа, пііійа, ѵіоіасео-соегпіеа, апіеппагит 

агіісиіів 1°—4° арісе ип§шси1^иѳ гиіѳвсепІіЪиз. Сари! та§- 

пит, сіурѳо (іѳпвѳ !епиі!ег вес! ргоГипйе, Ігоп!е врагвіив ас 

зиЪШіиз, ѵег!ісѳ (Нпеа тейіапа іпгрипс!а!а ехсіиза) аеіси1а!о- 

рипс!а!а. Рго!1югах атріив 1а!изсріе, 1а!егіЪиз го!ипйа!ів, сіівсо 

зиЪШВег гѳто!е рипс!а!о, виісів 1а!ега1іЪив ап!ісе ѵіх ргоіип- 

йа!із, гп^овів. Еіуіга ргоійогасѳ ѵіх Іаііога, сопѵѳха. ІаіегіЪив 

рагаііеііз, сіѳпве ги§;иІ080-рітсіаіа, ги^иіів ргоре таг^іпев Іаіе- 

гаіев ІогііогіЪив, ігапзѵегзів, сіівсі осиіо іпагшаіо каий йізііпсііз; 

іпіегвраіііз рипсіогит рипсіиіаіів. Ресіев Іоп^ізвіті Іогіездие; 

іагзів апіісіз еі іпіегтейііб агіісиіів 1°—З10 ѵаійе йііаіаіів, зиЪ- 

іиз отпіпо В2ЭОп§іовІ8, агіісиіо З10 арісе Іеѵііег етаг§іпаіо; 

іагзіз розіісів агіісиіо 1° Іаіо, виЪіиз Ііпеоіа ап^изЬівзіта §1аЪга 

ргаейіііз, агіісиіів 2° еі З10 ап§ивііз, Нпеа Іаіа іпвігисіів, агіісиіо 

З10 арісе Іогіііег іпсізо. — Ьоп§. 9,5 тт., Іа!. 5 тт. 

НаЬ.: 8іЪ ігіа о с с.: топіез Аііаіепвев (віпе сегііоге іпйіса- 

ііопе Іосі еі потіпе соііесіогіз). — 1 с? іп соіі. Мив. 2оо1. Асасі. 

Саев. 8с. Реігор., оііт е соііесііопе 4. Сг. Втвако\ѵ ассеріит. 

Сгозііа кошаіешзкуі (Огевь.) ѵаг. сиргео-ѵігісіиіа п. 

Сариі, ргоікогах, согриз виЪіиз рейевдие сиргеа, еіуіга 

ѵігісіі-аепеа, совіае пі^гісапіез. 

НаЬ.: Моп^оііа зері.-осс.: Й. 8аква сріі іп Й. Ти^игрік 

ейипйііиг, ^иі Йиѵіиз йѳ ]и§і Аііаіепзіз рагіе огіепіаіі ехіі 

[Ьоп§. 96° 30', Іа!. 45° 30'], (Сг. Роташк! 8. VII. 77. „виЪ Іарі- 

йіЪиз“). — 3 зресішіпа (4) іп соіі. Миз. 2оо1. Ас. Саез. 8с. Реігор. 

Сгозіѣа таѣгопиіа ЛѴеіве ѵаг. ѵігісіиіа п. 

То!а Іаеіе ѵігіЗів. 

НаЬ.: Моп^оііа Ъог. іп!ег Сг§а е! Ііуавзиіаі (Б. КьЕМЕИтг! 

VIII. 94). 

ССШ8РЕСТІІ8 8РЕСІЕКІШ Ѳ-ЕВЕВІ8 СВ08ІТА Мотзсн. 

1 (8). Тагві розйсі агіісиіо 3ю арісе Іеѵііег етаго-іпаіо. 

2 (3). ЕіуІга зиісаіа. 8ирга пі^га, ѵіх аепео гезріепйепз. — Ьоп§. 

9,5—11 тт., іа!. 6—6,5. Сг. аІазсЬапіса йасовз. 1898. 

3 (2). Еіуіга каий зиісаіа, іпогсііпаіе рипсіаіа. 
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4 (5). ЗиЪіиз суапеа, зирга сиргео-і§;пііа, еіуіга еі ргоіЬогах ѵігіЗі- 

ІішЬаіа. — Ьоп§. 8—11 тт., Іаі. 5,і—6.5 тт. 

Сг. іакоѵѵі еѵѵі ЛѴ'еізе 1894 (поп Засовз. 1895). 

5 (4). Суапеа, зирга іпіегЗит пі§га. 

6 (7). Еіуіга ги^иіозо заі іогіііег рипсіаіа, Ііпеоіаз ігез еіеуаіаз 

ргаезіапііа; рипсіига осиіо іпагтаіо ѵіза. — Ьоп§. 8.5 — 

10.5 тт., Іаі. 6,75 — 7 тт. Сг. рггеѵѵаізкуі Засовз. 1898. 

7 (6). Еіуіга Іепиііег ЬаиЗ ги^иіозо-рипсіаіа; рипсіига осиіо іп¬ 

агтаіо іпсопзрісиа. — Ъоп§. 7,5 — 9 тт., Іаі. 5—6 тт. 

Сг. сопсіппа ^еізе 1894. 

8 (1). Тагзі розіісі агіісиіо З10 арісе ргоіипЗе ехсізо. 

9 (1'2). Еіуіга зиісаіа. 

10 (11). Іпіегзііііа зиісогит сагіпііоппіа, Ъепе Зеіегтіпаіа. ЗиЪіиз, 

сариі, ргоіЬогах еі зиіса еіуігогит ѵігісііа, сеіега еіуіга 

суапеа. уеі іоіа сиргеа сит еіуігіз (созііз пі^гісапііЪиз 

ехсерііз) уігіЗі-аепеіз.— Ъоп§. 9,5—12,5 тт., Іаі. 6—7,5гит. 

Сг. коѵѵаіеѵѵзкуі (Севьек 1836). 

11 (10.) Іпіегзііііа зиісогит ѵіх еіеѵаіа, рипсіаіа. Тоіа суапеа уеі 

пі§госуапеа, гаго уігіЗіз.—Еоп§. 8 — 11шт., Іаі. 5—6,5тт. 

Сг. таігопиіа Ѵеізе 1894. 

12 (9). Еіуіга ЬаиЗ зиісаіа. 

13 (14). Еіуіга ѵаіЗе ги§озо-рипсіаіа; ги^із Ііпеаз поппиііаз еіеуа¬ 

іаз ргаезіапііЬиз. РгоіЬогах ІаіегіЪиз апіе ап^иіоз розіісоз 

зіпиаііз. — Ьоп§. 10—11.5 тт., Іаі. 5,5—6,5 тт. 

Сг. Ііеріароіатіса Засовз. 1895. 

14 (13). Еіуіга ги§и1озо-рипсіаіа. 

15 (18). Согриз зирга ипісоіог. 

16 (17). Аепео-уігіЗіз. Еіуіга Ьаисі сіѳпзе зиѣіііііег рипсіаіа. Ьопа;. 

6,5—8 тт. [Ех Л\теізе]. Сг. рідга Жеізе 1894. 

17 (16). Соегиіео-уіоіасеа. Еіуіга Зепзе гидиіозо-рипсіаіа. РгоіЬо- 

гах ІаіегіЪиз апіе апдиіоз розіісоз гесііз. — Ьоп§. 9.5 тт., 

іаі. 5 тт. Сг. Іопдірез Засовз. 1898. 

18 (15). Согриз зирга Ъі- уеі ігісоіог. 

19 (20). РгоіЬогах Іаіиз, Зізсо іепиііег рипсіаіо еі Геге ЬаиЗ ги§и- 

Іозо. Согриз сгаззіиз, Іаііиз, сопуехіиз. Еіуіга осиііз іп- 

агтаііз Геге аедиа аррагепі. Зирга пі^ег, соегиіео гезріеп- 

Зепз, ІітЪіз ргоіЬогасіз еі еіуігогит сиргеіз, уеі сиргеа, 

ІітЪіз уігіЗіѣиз. — 7—13 тт., Іаі. 5,5—7,5 тт. 

Сг. (аИегтаппі (Кит 1832). 
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20 (19). РгоіЪогах ап^изііог, сіізсо іогііиз рипсіаіо еі гидиіозо. 

Согриз шіпиз сгазвшп, ап2,-из1шз. Еіуіга осиіо іпагшаіо 
іізііпріе ги^озо-рипсіаіа аррагепі. 8ирга сиргеа, ІітЪіз 

рі'ОіЪогасів еі еіуігогит ѵігісІіЪиз, ѵеі ѵігіііз, ІітЪіз суапеіз. 

— Ьоп§. 8—12.5 тт,. Іаі. 4,9 — 7 тт. 

Сг. аііаіса (Еевьев 1823). 

СЪгузотеІа пікоізкуі 829. п. 

брѳсіез оЪ ап^иіоз розіісоз ізгоіЪогасіз рипсііз зѳіі§ѳгіз 
2)гаес1ііоз еі оЪ орасііаіет еіуігогит і^о^псіізвітат іпзі§- 

піззіта. 

А}:)іега, оѵаііз (сІ) ѵеі оЪоѵаіа ($), ари<1 $ іпіег 2>гоіЪо- 

гасет еі еіуіга ехіиз ѵаИе ехсіза; зиЫиз пііісіиіа, зирга аіи- 

іасеа, 2эѳгРагат пііісіа, іп еіуігіз отпіпо оізаса, ѵіоіасеа ѵеі 
соегиіео-ѵіоіасеа, апіеппагит агіісиііз 1° еі 2° а2>ісе зиЫиз ип- 

§иіси1іздие іегги^іпѳіз. Сариі ѵегіісѳ сопѵехо, пііісіо, сііерзег- 

зіззітѳ рипсіиіаіо; ігопіе с1у29ео^ие зрагзіт рипсіиіаііз, Ша 

апіісе Іоп^іішііпаіііег сапаіісиіаіа, Ъос заі Ъепе ап§и1аііт зе- 

рагаіо. Ра^зі агіісиіо иіііто а2іісет ѵѳгзиз Ъаші ап^изіаіо, 

гесіѳ Ігипсаіо еі іп $, иі іп $. РгоіЪогах 2)агѵиз (|9гаезег1іт 

іп 5)? <іир1о Іаііог 1оп§ііи<ііпе арисі $ апіе тесііит Іаііззітиз, 

апігогзит розігогзитдие заі Гогіііег агсиаііт ап§из1а1из; 

ари<і 9 теаіо Іаііззітиз, ІаІѳгіЪиз Рэгііззіте гоіипсіаііз; ап§и!із 

апіісіз гоіипсіаііз, ап^иііз іэозіісіз а|эи<1 $ зиѣгесііз, аізші 9 оЪ- 

Іизіз, иізх^ие іоѵеоіат зеіі^ѳгат іегепіе; (іізсо сопѵехо, Ъаікі 

(іепзѳ (іпіегсіит еііат (Іізрегзе) ]зппсіи1аіо; ІаІегіЪиз іпсгаз- 

заііз, а (іізсо іпфгеззіопе Іаіа ртгит ізгоіипсіаіа зе2загаііз; іш- 

ргеззіопе Ъазі Іаіегі таг^іпаіі Ъаікі 2іага11е1а, сит ео сопѵег- 

§епіѳ (і. е. саііо Іаіегаіі Ъазіп ѵегзиз ап^изіаіо), іп р>1ісаш 2іаг- 

ѵат, Ъаікі соріозе іогіііег 2>ипс1а1ат Ігапзеипіе. Еіуіга аедиа, 

Ъаікі соппаіа, саіііз ЪитегаІіЪиз у>ег^ес1е 8|зо1іаіа, апіісе р)го- 

іЪогасіз Ъазі Ъаікі Іаііога, сіеіп и^ие ас! 2/з Іоп^іішііпіз зиае 

ѵіх (с?) ѵеі ѵаісіе (9) (іііаіаіа, іепЦие зиЪііо гоіипсіаіо-ап^изіаіа, 

оѵоіііаііа; іоіа зиЪііІіззіте (а|гас1 в' іп 23іішо Ѵз рипсііз поп- 

пиіііз поппіЪіІ іогііогіЪиз) гетоіе 2>ішсіи1аіа; 2шп°1а8 Ъіс-ііііс 
ги^иііз зиЫіІіззітіз соп^ипсііз; іпіегз2заііІ8 ^тпсіогит зиЪіі¬ 

Ііззіте аіиіасѳіз, отпіпо 02засіз (иі іп 82зесіеЪиз ]з1игіЪиз §епегіз 

СІігузосЫоа). Меіазіегпит (іізііпсіе аЪЪге'ѵіаіит. АЪсіотеп 

й.І82зегзѳ зиЪги^озе 2шпсЪаітп іепиІ88Іте^ие аІЪісІо раіозиш. 

Ресіез ііЪііз отпіЪиз ехіиз ]9гае а2зісе Ъаиі етаг^іпаііз. 
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с?: АгЬісііІі іагвогит Iй8—Зш8 отпіит рейет ѵаійе йііаіаіі, 

виЫиз отпіпо вроп^іозі. АЬсІотѳп ве^тепіо иіііто арісе 

гпесііо Іаіѳ віпиаіо. — Ьоп§. 7,5 тт., Іаі. 5 тт. 

2: Агіісиіиз Іагзогит Iй8 отпіит рейит виЫиз тесііо 

Ііпеа §1аЬга іпзігисіиз. — Ьоп§. 8—9 тт., Іаі. 6,5 — 6 тт. 

НаЬ.: 8іЪ ігіа огіепЬ: іпзиіа ЗасЬаІіп: Й. ВдісЪиввипаі 

іп таге Йаропісит іпйиепв (Ьоратік! 27. IX. 67), Шив тагіз 

ОсЪоіісі іпіег гига Хаіриізскі еЬ Типпаівві (Ьоратш! 27—28. 

VIII. 67), іпіег Киввипаі еі Мапие (Ьоратік! іпіЬ V. 68), іпіег 

рогіит Боиау ѳі А1ехапйго\ѵвк (Бг. Взбретжекко!), Аіехап- 

йголѵвк (Бг. А. Хікоьвкт! 16—80. VI. 81); ? ргоѵ. Ргішогвка^а 

в. Ьіііогаііз4): рогіив Вгисе (Бг. ЛѴбьешз! йпіз VII. 60).— 

2 В еі 11 $ іп соП. Мивеі 2оо1о§ісі Асай. Саев. 8с. Реігор. 

СЬгузотеІа рІаѣузсеІШпа вр. п. 

Сіігуз. ііЫаІі т. аШпіз, вей тиііо сопѵехіог, Ъаий теіаіііса, 

ргоіЪогасіз ІаІегіЪив Ъаий іпсгавваіів тох йівііп^епйа; а Сіігуз. 

топіапа Огевь. еі зскеіѵугеіѵі т. йійегі зіаіига сгаззіоге, соіогѳ 

пі§го, ііЪіагит вігисіига еіс. 

Ргіто азресіи Ріаіузсеіісіепг, §епиз ТепеЪгіопісІапт айтопеі. 

Аріега, оЪоѵаІа, Іоп^ііийіпаШег ипо агси ѵаійе сопѵеха, Іоіа 

аіиіасеа, зиѣораса, аіга, еіуігогит таг^іпе ехіегпо ѵіх суапез- 

сепіе, апіеппагит агіісиііз 1°—4° зиЫиз іп арісіЬив ип^иісиііз- 

дие Ъгиппеіз. Сариі Ігопіе сопѵеха, тейіо Ііпеоіа ѵіх ітргевза, 

сіуреит Ьаий аШп§епіе поіаіа, Ъаий йепве, ѵегіісеш ѵегзиз 

виЬасісиІаІіт рипсіиіаіа; сіурео сопіегііт ги^иіозо рипсіаіо. 

Апіеппае заі Ьгеѵез, агіісиіо 1° еіоп^аіо, вей рагит іпсгавваіо, 

2° тіпіто, агіісиіів 6°—11° йііаіаііз сотргезвіздие. РгоіЪогах 

ваі атріиз, 1оп§ііийіпе йиріо Іаііог, апіісѳ тейіо виЬгесіе Ігип- 

саіив; Ігипсаіига розі осиіов зиЪап§и1а1іш апігогвит ѵегза; 

Ъазі тейіо ѵаійе геігогвпт ргойисіиз, ргоре ап^иіоз иігіпсріѳ 

ѳхсізив еі Ьіс аЪ еіуігіз йеЪівсепз; ап§и1ів апіісів асиііз, вей 

арісе гоіипйаііз, ровііеіз зиЪгеоіів, Ьепѳ йезі^паііз; ІаіегіЪиз 
ваі ге§и1агі!ег гоіипйаіів; вирга ігапвѵегвіт ѵаійе, 1оп§і1ийі- 

паШег рагит сопѵехиз, ваі сгеЪге рипсіаіив; рипсііз Ъаий 

ргосиі а таг§іпіЪив ІаіѳгаІіЪиз таіогіЬиз ас ги^озіз; Ъазі 

4) Оиосі „Р°гі Вгисе" (Брюсовъ портъ) іп шарріе део^гарЬісіз Ъаий 
іпѵеиі, йиЪіѣо, диіп ргоуіпсіа гесіе іпйісаіа зіі. 
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иЪгіг^ие рііса Ъгеѵі, зесі ргоіипсіа, ги§озѳ рипсіаіа ргаесИіиз. 

8сиіе11иш Ъазі рипсіиііз поппиШз оѣзііиш. Еіуѣга ге^иіагіз- 

зітѳ сопѵѳха, ІаіегіЪиз гоктсіаіа, Іоп^ііисІіпаІНѳг ігапзѵегзіт- 

^пѳ ѵаМе сопѵѳха, розіісѳ зігіа зиілігаіі ѵіх сіѳзі^паіа; ѣоіа заѣ 

сіепзѳ зиЪги^иІозо-рипсіаіа, ргаеіегѳа рипсЪіз ѵіх та^огіЬиз Нпеаз 

9Ѵ2 іітѳ^піагез ас рагит сопзрісиаз, ѵаИѳ рег рагіа арргохі- 

таіаз іогтапііЪиз, іпЪегзіШіз ап§пзЬіз зѳгіѳЪпз ппісіз рипсіи- 

Іогит ргаесІШз. Согриз зиЫиз сит ресШЬиз піШіиз, зрагзіиз 

рипсіаіит. Меіазіегпит сіізітсіе аЬЪгеѵіакіт. АМотеп зе§- 

тепіо иШто тесііо Іоп^ШісІіпаІііѳг Іеѵііѳг ітргеззо (с?). Реіез 

іогіез, іетогіЪиз сІізЪіпсіе іпйаііз, ѣіЪііз арісѳт ѵегзиз ехіиз 

сигѵаііз еі Ыс іогіііег ап^иІаМт Іатеііаііз, ігипсаіига арісаіі 

гесіа та§;пар[иѳ, зирегйсіѳ Ш)іагит ехіегпа сопсаѵа, ІаіегіЪиз 

сагіпаіа; іагзогит агйсиііз 1°—З10 заЪ (іііаііаііз, зиЫиз зроп- 

^іозіз, 1° тесііо Ъазі Ііпеоіа §1аЬга іпзігасіо (с?), 2° іегііо ѵіх 

ап^изііоге. — Ъоп§. 7,75 тт., Іай 6,2 гйт. 

НаЬ.: Рз1іип§;агіа: ап^изііае Таікі ргоре Іасиз Заігат 

(? Тахоѵзкт! аиіЛ^іькшз!). — Зрѳсішеп ипісит (сГ) іп соіі. Миз. 

2оо1. Асасі. Саез. 8с. Реігор., оііт е соПесШтѳ <1. 0г. Втвакоут- 

ассеріит. 



Матеріалы для біологіи и зоогеографіи пре 
имущественно русскихъ морей. 

А. Бируля. 

(Доложено 14-го октября 1898). 

V. 

О зависимости строенія нѣкоторыхъ гидроидовъ побережья Соловецкихъ 

о-вовъ отъ физическихъ условій ихъ мѣстообитанія. 

Прямому вліянію внѣшнихъ условій существованія на 

форму животнаго и на измѣненіе его видовыхъ призна¬ 

ковъ, какъ извѣстно, посвящено не мало печатныхъ строкъ п, 

если, особенно въ послѣднее время, съ возрожденіемъ засло¬ 

ненныхъ было дарвинизмомъ идей Ламарка, все болѣе и болѣе 

склоняются къ признанію такового воздѣйствія, непосредствен¬ 

ное наблюденіе надъ природой однако дало пока очень мало 

примѣровъ, гдѣ бы съ большей или меньшей степенью увѣрен¬ 

ности можно было сказать, что мы имѣемъ дѣло дѣйствительно 

съ прямымъ вліяніемъ физическихъ агентовъ на измѣненіе 
видовыхъ признаковъ животнаго. Въ большинствѣ случаевъ 

наше молчаливое признаніе такого рода воздѣйствія осно¬ 

вывается на томъ, что иначе мы не можемъ объяснить 

себѣ многія явленія, замѣчаемыя нами въ отношеніяхъ живот¬ 

наго къ окружающимъ и воздѣйствующимъ на него силамъ 

природы. Экспериментальнымъ путемъ удалось получить не 
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мало интересныхъ фактовъ вліянія того или другого физи¬ 

ческаго дѣятеля на животное, но опять таки параллельныхъ 

явленіи въ природѣ мы почти не находимъ. Нижензлагаемыя 

наблюденія надъ явленіями, которыя я склоненъ отнести къ 

категоріи прямого воздѣйствія физическихъ агентовъ, въ дан¬ 

номъ случаѣ движенія воды, на строеніе животнаго, можетъ 

быть на самомъ дѣлѣ и не принадлежатъ сюда и мовутъ быть 

объяснены иначе: къ сожалѣнію, опытная провѣрка, которая 

только и могла-бы дать рѣшительный отвѣтъ, сопряжена въ 

данномъ случаѣ съ такими трудностями, что о ней не можетъ 

быть и рѣчи. Я изложу здѣсь фактическую сторону свопхъ 

наблюденій, а также тѣ соображенія, къ которымъ я пришелъ, 

пытаясь объяснить себѣ описанныя ниже явленія. 

Въ свое время въ прибрежной фаунѣ гидроидовъ Велико¬ 

британскихъ о-вовъ были найдены двѣ формы, причисленныя 

къ роду Сатрапиіагісі, но описанныя подъ различными видо¬ 

выми названіями: это были Сатрапиіагіа іпіедга Мас-Сгіьыѵкат и 

Сатрапиіагіа саіісиіаіа Ншскз. Въ извѣстномъ трудѣ Ншскз’а1) 

эти два гидроида и фигурируютъ, какъ два различныхъ вида 

Однако съ теченіемъ времени является сомнѣніе въ видовой 

ихъ самостоятельности и Беушзеи2), насколько мнѣ извѣстно, 

первый соединилъ ихъ въ одинъ видъ, какъ два варіетета. 

Основаніемъ для этого ему послужило то обстоятельство, что 

единственный различающій ихъ признакъ, толщина стѣнокъ 

чашечки, сильно варьируетъ и можно подобрать рядъ самыхъ 

постепенныхъ переходовъ отъ одного вида къ другому. У 

Соловецкихъ о-вовъ, гдѣ я имѣлъ возможность наблюдать обѣ 

формы, встрѣчаются онѣ очень часто: но въ то время, какъ 

Сатрапиіагіа саіісиіаіа населяетъ болѣе мелкія воды, именно 

нижній районъ пояса ламинарій, типичная Сатрапиіагіа іпіедга 

обитаетъ поясъ известковыхъ мшанокъ и плеченогихъ, слѣдо¬ 

вательно, глубины въ 10—15 саж., гдѣ селится преимущественно 

на обильныхъ здѣсь гидроидахъ сем. Вегіиіагіиіае и Наіесіісіае. 

Ближайшее изученіе строенія этихъ двухъ формъ показало, 

что Сатрапиіагіа саіісиіаіа отличается отъ Сатрапиіагіа іпіедга 

1) Ншскз, Тя. А Нізіогу оі іЬе ЪгііізЪ Нусігоій-^оорЬуіез. 1868, 

Ѵоі. I, рр. 163—167. 

2) Ьеѵіязея, О-. М. Е. Уійепзк. Мейсіеі. 1га йеп паіигЪ. Гогеп. Едо- 

ЪепЬаѵп, 1892 (1893), рр. 168—169. 
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не только простымъ утолщеніемъ стѣнокъ чашечкп. Дѣло въ 

томъ, что, если мы станемъ разсматривать колонію Сатрапиіагіа 
саіісиіаіа, по обыкновенію разросшуюся вдоль слоевпща ѣёііе5- 

зегіа плп другой травянистой флоридеи, то она представится 

взору въ такомъ видѣ: гидроидъ тянется, обыкновенно слабо 
развѣтвляясь, вдоль поверхности слоевища водоросли; отъ 

мѣста до мѣста вертикально къ поверхности водоросли отъ 

гпдроризы подымаются спирально скрученные прямые сте¬ 

бельки, несущіе каждый одну изящную чашечку гидранта 

Ряс. 1. Сатрапиіагіа іпіедга і\ саіісиіаіа Ншскз. 

(рис. 1). Понятно, что прп разсматриваніи въ блюдцѣ со спир¬ 

томъ водо]эосль съ колоніей гидроида ложится плашмя къ 

наблюдателю и колонія, слѣдовательно, будетъ обращена 

всегда одной своей стороной, продольной. Въ этомъ положеніи, 

повпдпмому, до сихъ пиръ этого гидроида и разсматривали. 

Прп выше описанномъ положеніи колоніи чашечки Сатрапи¬ 

іагіа саіісиіаіа имѣютъ ту форму, какая изображена на рис. 2 

направо. Совершенно иной видъ принимаетъ колонія гидроида, 

если станемъ разсматривать ее поперекъ слоевища водорослп: 

прп этомъ положеніи всѣ чашечки сильно съужены и имѣютъ 

видъ воронокъ съ слабо утолщенными почти прямыми стѣн¬ 

ками (рис. 2 налѣво). Такимъ образомъ оказывается, что 

чашечка у Сатрапиіагіа саіісиіаіа отнюдь не имѣетъ форму 
бокала съ тонкимъ краемъ и ниже слегка расширяющагося 

вслѣдствіе равномѣрнаго по всей окружности утолщенія стѣ- 
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нокъ; въ дѣйствительности утолщены только двѣ противопо¬ 

ложныя стороны и притомъ тѣ, которыя лежатъ въ плоскостяхъ 

перпендикулярныхъ къ продольной осп (рус. 2, посреди, а—Ъ) 

слоевища водоросли, а, слѣдовательно, и къ направленію роста 

Рис. 2. Сатрапиіагіа іпіедга Г. саіісиіаіа Нікскз 
(чашечка гидроида). 

колоніи гидроида. Вслѣдствіе неравномѣрной толщины стѣнокъ 

поперечное сѣченіе чашечки гидроида, равнымъ образомъ и 

ея отверстіе, не круглое, но овальное (рис. 2, въ серединѣ), и 

болѣе длинный діаметръ овала (рис. 2, а — Ъ) перпендикуля¬ 

ренъ къ плоскостямъ утолщенныхъ сторонъ чашечки. На 

поперечномъ разрѣзѣ чашечки иногда видно даже, что утол¬ 

щенныя стороны снаружи по меридіану длиннаго діаметра 

образуютъ слабую килеватость. Если взять переходные экзем¬ 

пляры между Сатрапиіагіа саіісиіаіа и Сатрапиіагіа іпіедга, то 

окажется, что съ утонченіемъ болѣе толстыхъ стѣнокъ ча¬ 

шечки и поперечное сѣченіе ея приближается болѣе и болѣе 
къ кругу. У типичной Сатрапиіагіа іпіедга тѣмъ не менѣе 

почти всегда замѣчается слабое утолщеніе стѣнокъ двухъ 

противоположныхъ сторонъ (рис. 3, направо), что, впро¬ 

чемъ, не вліяетъ на правильность бокальчатой формы ея 

чашечки; весьма рѣдко встрѣчаются отдѣльные гидранты 

или цѣлыя колоніи, у которыхъ незамѣтно было-бы даже сла¬ 

баго утолщенія стѣнокъ. 
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Въ чемъ-же заключается біологическое значеніе такого 

утолщенія стѣнокъ двухъ противоположныхъ сторонъ чашечки 

у Сатрапиіагіа саіісиіаіа? Такой вопросъ возникаетъ самъ со¬ 

бой, если мы примемъ само напрашивающееся и изъ выше- 

Рис. 3. Сатрапиіагіа іпіедга і‘. іуріса М.-Оть. 

изложенныхъ морфологическихъ данныхъ естественно выте¬ 

кающее предположеніе, что въ описанномъ здѣсь случаѣ мы 

имѣемъ дѣло съ двумя формами гидроида, которыя суть ничто 

иное, какъ индивидуальныя измѣненія одного и того-же вида, 

измѣненія, являющіяся результатомъ вліянія физическихъ 

условій того мѣста на днѣ моря, гдѣ осѣла личинка и раз¬ 

вилась колонія гидроида. Какъ мы видѣли, Сатрапиіагіа саііси¬ 

іаіа — форма мелководная, а Сатрапиіагіа іпіедга живетъ срав¬ 

нительно довольно глубоко, обѣ типичныя формы никогда 

вмѣстѣ не встрѣчаются, на промежуточныхъ-же глубинахъ 

находятся формы исключительно переходныя, среди которыхъ 

мы можемъ найти самые постепенные переходы въ отношеніи 

утолщенія стѣнокъ отъ Сатрапиіагіа саіісиіаіа къ Сатрапиіагіа 
іпіедга, при чемъ уменьшеніе толщины стѣнокъ чашечки будетъ 

идти параллельно возрастанію глубины обитанія. Но вѣдь 

вмѣстѣ съ глубиной вода въ морѣ становится все спокойнѣе и 

спокойнѣе: съ одной стороны мы имѣемъ подверженную силь¬ 

ному прибою область обитанія толстостѣнной Сатрапиіагіа саііси- 
Ежѳгодц. Зоол. Муз. 1898. 14 
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обитанія Сатрапиіагіа іпіедга, снабженной тонкостѣнной ча¬ 

шечкой; а такъ какъ толщина стѣнокъ дѣлаетъ чашечку прежде 

всего болѣе резистентной, способной сопротивляться давленію 

и ударамъ, то мнѣ кажется весьма возможнымъ, что утолщеніе 

стѣнокъ чашечки у нашего гидроида есть приспособленіе къ 

движенію воды: флоридея или другая водоросль, на которой 

развилась колонія гидроида, вслѣдствіе своей удлиненной 

формы и гибкости ложится по направленію движенія воды, а 

вмѣстѣ съ водорослью и колонія гидроида принимаетъ такое 

положеніе по отношенію къ волнѣ, при которомъ ея удару 

подставляется утолщенная стѣнка чашечки, неспособная вги¬ 

баться отъ давленія, другая, противоположная, утолщенная и 

нерѣдко килеватая сторона чашечки также легко, не вгибаясь, 

преодолѣваетъ сопротивленіе противнаго слоя воды; что-же 

касается боковыхъ болѣе тонкихъ стѣнокъ чашечки, то онѣ 

уже по своему положенію къ направленію дѣйствующей силы 

не нуждаются въ большей толщинѣ. Самое утолщеніе стѣнокъ, 

несомнѣнно, слѣдуетъ разсматривать, какъ естественную ре¬ 

акцію организма гидроида на постоянное давленіе, раздраженіе, 

въгдвухъ мѣстахъ его тѣла3). 

Отношеніе къ глубинѣ обитанія и движенію воды у ги¬ 

дроидовъ, принадлежащихъ къ сем. Зегіиіагійіае, выражается 
немного иначе. Яркимъ примѣромъ можетъ служить Зегіиіагеііа 
ігісизрійаіа Акбек, также принадлежащая къ фаунѣ Соловец¬ 

кихъ о-вовъ. Какъ легко видѣть на прилагаемомъ политипажѣ, 

гдѣ слѣва изображена типичная Зегіиіагеііа ігісизріЛаІа, обита- 

3) Описанный здѣсь случай напоминаетъ до нѣкоторой степени 
наблюденія І/ЕКБЕХЕЕьв’а надъ ЕисорёПа сатрапиіагіа Ьехб., гдѣ отноше¬ 

нія, впрочемъ, повидимому проще. У этого гидроида, весьма похожаго 
на Сатрапиіагіа саіісиіаіа, чашечки также бываютъ то равномѣрно толсто¬ 

стѣнными, то тонкостѣнными со всѣми переходами къ первымъ, но въ 
то время какъ первая форма живетъ на ламинаріяхъ у открытыхъ бере¬ 

говъ среди сильнаго прибоя, вторая — на „Наіеп1аттагіеп“, т. е. на тѣхъ- 

же водоросляхъ, но выросшихъ въ болѣе или менѣе защищенныхъ отъ 
волненія мѣстахъ. Въ акваріяхъ Ъеквехееыі’у удавалось получать изъ 
личинокъ толстостѣнной формы всегда только тонкостѣнную. Очень 
возможно, что у ЕисореПа сатрапиіагіа чашечки устроены также, какъ и 
у Сатрапиіагіа саіісиіаіа; по крайней мѣрѣ такъ заставляетъ думать сход¬ 

ство условій обитанія (К. Ъеноехееьо, „ІІеЪег Соеіепіегаѣеп йег Зисізее. 

IV Міиііеі1ипо-“ ХеіізсЪ. Іііг лѵізз. 2оо1. 1883, XXXVIII). 



тельтща пояса „известковыхъ мшанокъ и брахіоподъі:, а на¬ 

право экземпляръ, снятый со стебелька кораллины въ поясѣ 

фукусовъ, посреди-жѳ переходная форма, съ уменьшеніемъ 

глубины вся колонія гидроида укорачивается и пріобрѣтаетъ 

болѣе компактную форму, что зависитъ отъ укорачиванія 

Рпс. 4. Зегіиіагеііа іггсизрЫиіа Аььек. 

междоузлій и чашечекъ. Едва ли возможно сомнѣваться, что 

укороченная, компактная дерновинка, которую образуетъ при¬ 

брежная форма нашего гидроида, среди сильнаго прибоя вы¬ 

годнѣе длинныхъ плетей, образуемыхъ колоніей типичной 

формы. 

Въ двухъ описанныхъ случаяхъ мы видимъ, что подъ 

вліяніемъ измѣненія физическихъ условій существованія про¬ 

исходитъ столь значительное колебаніе признаковъ вида, что, 

выпади средняя, переходная, форма пли исчезни глубинная 

форма, и мы имѣли бы право считать Сатрапиіагісі саігсиіаіа и 
прибрежную форму Зегіиіагеііа ігісиврШаіа морфологически 
хорошо установившимися и вполнѣ приспособившимпся къ 

условіямъ мѣстообитанія видами. Вѣроятно въ нѣкоторыхъ 

случаяхъ такимъ путемъ и идетъ образованіе новыхъ морфо¬ 

логически постоянныхъ видовъ изъ такихъ колеблющихся 

видовъ. Это подтверждается тѣмъ еще, что нерѣдко въ одной 



и той же фаунѣ имѣются пары близкихъ, но безспорныхъ, ви¬ 

довъ, изъ которыхъ каждый какъ бы замѣщаетъ другъ друга 

въ прибрежномъ поясѣ и въ глубинахъ. Таковы, напр. Ьао- 

тесіеа (Сгопоіііугеа) Іоѵепі Аььман, обладающая короткими, тол¬ 

стыми стеблями и толстостѣнными, съ округлыми зубчиками 

по краю чашечками, и Ьаотесіеа (Сгопоіііугеа) Тгуаііпа Нтскз, 

представляющая прямую противоположность первому виду 

своимъ нѣжнымъ и длиннымъ иногда полисифоннымъ стебель¬ 

комъ и острозубчатой, совершенно прозрачной чашечкой; пер¬ 

вый впдъ живетъ у самаго берега близъ нижней границы при¬ 

лива, гдѣ онъ образуетъ густыя дерновинки на нижней и бо¬ 

ковыхъ сторонахъ валуновъ, другой видъ встрѣчается исклю¬ 

чительно въ поясѣ „известковыхъ мшанокъ и плеченогихъѣ 

Достойно вниманія то, что оба эти гидроида имѣютъ меду- 

зоиды, т. ѳ. изъ ихъ гонофоровъ выпадаетъ пучекъ мѳдузокъ 

типа ОЪеІіа, никогда не отрывающихся отч> своихъ стебельковъ; 

медузоиды для прибрежной Сгопоіііугеа Іоѵепі несомнѣнно болѣе 
выгодны, чѣмъ свободныя медузы, которыя первой же слабой 

волной, накатившейся на берегъ, были бы выброшены на сушу; 

но почему-же медузоиды сохранились и у Сгопоіііугеа ііуаііпа, 

для которой выгоднѣе было бы имѣть медузокъ (что мы и на¬ 

ходимъ у всѣхъ видовъ подрода ОЪеІіа)? Не есть-ли это ука¬ 

заніе на ея происхожденіе отъ прибрежнаго вида? Съ другой 

стороны молено себѣ представить, что эти два вида суть ничто 

иное, какъ два крайнихъ морфологически и біологически 

звѣна прежней цѣпи формъ, подобной тому, что мы видимъ у 

Сатрапиіагіа іпіедга и Зегіиіагеііа ігіеизріеіаіа. 

Если окинуть однимъ взглядомъ всю фауну Нусігозоа- 

СаІуріоЫазіеа Соловецкаго побережья, то легко замѣтить, что 

она распадается на двѣ біологическія группы: прибрежную, 

менѣе богатую видами, занимающую область прибоя между 

берегомъ и 4—5 саж. глубины, т. е. два верхнихъ пояса, фу¬ 

кусовъ и ламинарій, и глубинную, сосредоточивающуюся въ 

поясѣ „известковыхъ мшанокъ и плѳчѳногихъ“ слѣдовательно 

съ глубины 10 саж., являющуюся вмѣстѣ съ тѣмъ по числу 

видовъ наиболѣе обильной; промежуточный районъ у Соло¬ 

вокъ, покрытый травянистыми флоридеями, почти лишенъ 

гидроидовъ, такъ что для этого пояса въ качествѣ характер¬ 

наго вида я могу назвать только Ьа/оеа росіііит Ншскз. Срав¬ 

нивая же виды этпхъ двухъ группъ въ морфологическомъ 
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отношеніи, намѣтимъ, что и вгь этомъ отношеніи каждая группа 

имѣетъ свою физіономію, рядъ общихъ всѣмъ видамъ призна¬ 

ковъ, біологическая оцѣнка которыхъ должна неминуемо при¬ 

вести къ тому заключенію, что они представляютъ результатъ 

приспособленія къ окружающимъ физическимъ, условіямъ или 

даже прямого воздѣйствія послѣднихъ. Какого рода признаки 

вырабатываются у гидроидовъ подъ вліяніемъ движенія воды, 

мы уже видѣли на вышеизложенныхъ примѣрахъ, въ общемъ 

ото именно и будутъ признаки, свойственные въ большей или 

меньшей степени всѣмъ прибрежнымъ гидроидамъ. Въ тѣхъ 

случаяхъ, когда въ обѣихъ группахъ имѣются виды одного 

и того-жѳ рода, то ихъ можно расположить въ два параллель¬ 

ныхъ ряда, такъ сказать, біологическихъ антагонистовъ: 

глубинная фауна. прибрежная фауна. 

Сем. Сатрапиіагіісіае. 

Сащмпиіагіа іпіедга М.-Сгіь. 

„ „ ѵоІиЫІіз Ъ. 

„ ,, дгоепіапсііса Ьеѵікз. 

Стопоіііугеа Ііуаііпа Ншскз. 

I 
( 
Сатрашйагга іпіедга саіісиіаіа Ншскз. 

Сгопоікугеа Іоѵепі 8акз. 

Сем. Зегіиіагіісійе. 

Зсгіиіагеііа ігістрійаіа іуріса 
„ дідапіеа Мее. 

| ВегіиІагеПа ігісиврісіаіа ѵаг. 

у С „ гидоза Ншскз4 * б)). 

Вегіиіагш аЫеііпа Е. ) 

( „ #1іси1а Еьь.-8оь.) 

,, ііютрзопі и. нош. 5) > Зегіиіагіа ритііа Ь. 

и др. ближе не опредѣленные виды | 
этого рода. ) 

Въ родѣ Ьаотесіеа (ОЬеІіа) мы не имѣемъ въ соловецкой 

фаунѣ глубиннаго антагониста для прибрежной Ьаотесіеа (ОЬе¬ 

Ііа) депісійаіаЪ. Но тѣмъ не менѣе этотъ гидроидъ заслуживаетъ 

нашего вниманія по тому, что у него мы находимъ приспо- 

4) Виды, помѣщенные въ скобкахъ, у Соловокъ не найдены, но 
найдены въ другихъ частяхъ Бѣлаго моря или въ Мурманскомъ морѣ. 

б) Гидроидъ, описанный подъ названіемъ ЗегЬиІагіа аІЫтшіз Тном- 

рзох’омъ (Вц<1га§;еп іоѣ сіе Віегкипсіе, 1884, рр. 5), не тождественъ съ ти¬ 

помъ Мережковскаго, поэтому я даю ему новое названіе. 8егін1агіа ііютрзопі 
тіЫ (— Зегіиіагіа аІЫтагіз Тномрзок пес Мекешо'ѵѵзку) весьма обыкно¬ 

венна во всемъ Бѣломъ морѣ и, повидпмому, также въ восточной поло¬ 

винѣ Мурманскаго. Вегіиіагіа $ІісиІа въ спискѣ Шлатера (Вѣсти. Есте¬ 

ствознанія, 1891, № 9, стр. 842) есть также Зегіиіагіа ііютрзопі. 
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соблѳнія къ условіямъ обитанія въ прибрежной полосѣ, ана¬ 

логичныя тѣмъ, которыя мы нашли у Сатрапиіагіа іпіедга саіі- 
сиіаіа. У Ьаотесіеа (ОЪеІіа) депісиіаіа, образующей колоніи на 

поверхности листовидно расширенныхъ частей длинныхчэ 

слоевищъ ламинарій, слѣдовательно, въ верхнихъ сильно 

подвижныхъ слояхъ воды, стебельки — въ поперечномъ сѣ¬ 

ченіи овальные вслѣдствіе того, что одна сторона каждаго 

междоузлія, именно подъ мѣстомъ прикрѣпленія гидранта, 

утолщена; но, такъ какъ гидранты у этого гидроида распо¬ 

ложены не спирально, а въ очередномъ порядкѣ, то оказы¬ 

вается, что утолщенія стебля приходятся въ каждомъ междо¬ 

узліи поочередно на двухъ противоположныхъ сторонахъ 

стебля. Если къ этому еще прибавить, что утолщенныя 

стѣнки стебля находятся всегда въ плоскости, перпендику¬ 

лярной къ длинѣ слоевища водоросли и направленію роста 

колоніи, а вмѣстѣ съ тѣмъ перпендикулярной и къ на¬ 

правленію дѣйствующей силы, удара волны (которой опредѣ¬ 

ляется положеніе слоевища водоросли), то вполнѣ будетъ 

понятно, что благодаря такому строенію отдѣльные, относи¬ 

тельно короткіе стебельки въ колоніи гидроида обладаютъ 

достаточною упругостью, чтобы при ударѣ волны не припа¬ 

дать къ поверхности слоевища и не перепутываться другъ съ 

другомъ. Надо замѣтить, что остальные виды этого рода, обла¬ 

дающіе часто весьма длинными и нѣжными стебельками, какъ 

напр. Ьаотесіеа (ОЪеІіа) Іопдіззіта, живутъ относительно глу¬ 

боко, въ тѣхъ слояхъ моря, гдѣ нѣтъ сильнаго движенія. У 

Соловокъ попадается одинъ изъ видовъ рода Еаотейеа (ОЪеІіа), 

который на первый взглядъ по своимъ біологическимъ осо¬ 

бенностямъ стоитъ въ противорѣчіи съ высказанной здѣсь 

мыслью о зависимостп строенія нѣкоторыхъ гидроидовъ отъ 

силы движенія воды; гидроидъ этотъ — Ьаотесіеа (ОЪеІіа) 

У?аЪеІІаіа Ншскз, образующій на концахъ водоросли Епіего- 

тогрііа длинныя нѣжныя колоніи почти у самой поверхности 
воды. Однако противорѣчіе здѣсь кажущееся: Ьаотесіеа (ОЪе¬ 

Ііа) (іаЪеІІаіа обитаетъ только мелкія тихія лагуны, вполнѣ 

защищенныя отъ волненія 6). 

6) Подробнѣе объ условіяхъ обитанія итого гидроида см. мою 
статью „Къ фаунѣ медузъ Соловецкаго залива“ (Ежег. Зоол. Муз. I, 

стр. 348—345). 
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Для Тмотесіеа (ОЬеІіа) депісиіаіа глубинной, замѣщающей 

формы, ѳя антагониста, въ фаунѣ Соловецкихъ о-вовъ я ука¬ 

зать не могу, и думаю, что его нѣтъ нигдѣ во всей области 

географическаго распространенія этого вида, т. е. этотъ ги¬ 

дроидъ представляетъ совершенно опредѣлившійся видъ, 

вполнѣ приспособившійся къ своеобразнымъ условіямъ оби¬ 

танія въ верхнихъ районахъ пояса ламинарій, который, какъ 

извѣстно, особенно пышно развивается именно у открытыхъ, 

подверженныхъ сильному прибою, каменистыхъ береговъ. Вѣ¬ 

роятно, промежуточныя формы, связывавшія этотъ видъ съ 

какимъ-либо глубиннымъ, а также и послѣдній исчезли и нынѣ 

этотъ оригинальный гидроидъ стоитъ изолировано среди 

своихъ ближайшихъ родичей. 
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Объясненіе къ рисункамъ въ текстѣ. 

Рис. 1 (стр. 205). Колонія гидроида Сатрапиіагіа іпіедга ѣ саігси- 

Іаіа Ншскв, снятая съ листа водоросли, съ пятью гидрантами (изъ кото¬ 

рыхъ первый налѣво съ гидрополипомъ, слѣдующій за нимъ уродливо 
развитъ [пролиферація], а второй справа повернутъ къ остальнымъ на 
90°) и однимъ гонофоромъ посреди. 

Рис. 2 (стр. 206). Тотъ-же гидроидъ; чашечка отдѣльно: направо 
въ плоскости направленія роста колоніи, налѣво повернутая къ ней на 
90°; по серединѣ поперечное сѣченіе чашечки, а — Ъ — длинный діа¬ 

метръ ея и направленіе роста колоніи, с —Я — короткій діаметръ. 

Рис. В (стр. 207). Чашечка гидроида Стпрапиіагіа іпіедга М.-Сгіь. 
(ѣ іуріса): направо въ продольной плоскости колоніи, налѣво поверну¬ 

тая къ ней на 90° (въ чашечкѣ гидрополипъ), по серединѣ поперечное 
сѣченіе (внутри гидрополипъ). 

Рис. 4 (стр. 209). Вегіиіагеііа ігісизріЯаіа Аьиек: налѣво типиче¬ 

ская (й іуріса) глубоководная форма (направо внизу возлѣ нея увели¬ 

ченная чашечка — съ острыми зубцами отверстія), посреди переходная 
форма, направо і. гірагіа (направо внизу изображеніе отверстія чашечки 
этой формы съ притупленными зубцами). 
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